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Rega é uma revista proposta pelo GWP Global Water 
Partnership da América do Sul e conta com a parceria de 
várias entidades nacionais e regionais na área de recur‑
sos hídricos, entre elas: CEPAL, BID, Banco Mundial, 
ABRH ‑ Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH ‑ Instituto Argentino de Recursos Hídricos, 
RedeCap‑Net Ar gen tina, APRH ‑ Associação Paraguaia 
de Recursos Hídricos, Sociedade Brasileira de Limnolo‑
gia, Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, Organização dos Estados Americanos 
e RIGA ‑ Red de Investigación y Gestión Ambiental de 
la Cuenca del Plata.

Os objetivos da revista são de divulgar o conhecimento 
adquirido nas Américas sobre a Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos. Considera‑se importante a troca de 
informações entre os diferentes atores na área de recursos 
hídricos: técnicos, decisores de governo e instituições pri‑
vadas, membros de comitê e agências de bacias, usuários 
de águas, etc. 

Os principais aspectos enfatizados são os seguintes:  ‑ 
resultados comparativos e experiências sobre políticas 
públicas em recursos hídricos; ‑ estudos sobre a cadeia 
produtiva dos diferentes setores de recursos hídricos; ‑ ge‑
renciamento integrado dos recursos hídricos dentro de uma 
visão interdisciplinar; ‑ aspectos insti tu cionais e de gestão 
de recursos hídricos e meio ambiente; ‑ setores usuários 
da água e impactos sobre a sociedade.

Rega es una revista propuesta por la GWP‑Global Water 
Partnership de América del Sur, y cuenta con el apoyo 
de varias entidades nacionales y regionales en el área de 
recursos hídricos, entre ellas: CEPAL, BID, Banco Mun‑
dial, ABRH ‑ Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH ‑ Instituto Argentino de Recursos Hidricos, Red 
Cap‑Net Argentina, APRH ‑ Asociación Paraguaya de 
Recursos Hidricos, Sociedade Bra si leira de Limnologia, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
da Ciencia y la Cultura, Organización de los Estados 
Americanos y RIGA ‑ Red de Investigación y Gestión 
Ambiental de la Cuenca del Plata.

El objetivo de la revista es divulgar el conocimiento 
adquirido en las Americas sobre la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos. Se considera importante el intercambio 
de información entre los diferentes actores en el área de 
Recursos Hídricos: técnicos, tomado res de decisiones del 
gobierno y de instituciones privadas, miembros de comités 
y agencias de cuenca, usuarios de recursos hídricos, etc.

Los principales aspectos enfatizados son los siguientes: ‑ 
resultados comparativos y experiencias sobre po lí ticas 
públicas en recursos hídricos; ‑ influencia eco nómica de los 
recursos hídricos sobre las cadenas productivas; ‑ gestión 
y gerenciamiento integrado de recursos hídricos dentro de 
una visión in terdiscipli naria; ‑ aspectos institucionales y de 
gestión de recursos hí dricos y medio ambiente; ‑ sectores 
usu a rios del agua e impactos sobre la sociedad.

Sociedade Brasileira  
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Análise do gerenciamento dos recursos 
hídricos de Mato Grosso do Sul

larissa Fernanda Rosa de Almeida, Synara Aparecida Olendzki broch,  
Celina Aparecida Dias, Teodorico Alves Sobrinho

RESUmO: Desde a divisão do Estado de Mato Grosso do 
Sul a preocupação em relação a gestão da água se faz presen‑
te. Neste trabalho são analisados os atores que compõem o 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do 
Sul. O estudo apresenta uma visão crítica dos aspectos legais 
relacionados ao tema e das mudanças institucionais ocorridas 
no âmbito do Órgão de Meio Ambiente do Estado, com o 
objetivo de elucidar a estrutura organizacional e pontuar os 
avanços na implementação dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos no Estado de MS. É constatado que o geren‑
ciamento da água no Mato Grosso do Sul está em processo 
de desenvolvimento, a estrutura institucional e legal existente 
necessita avanços, fortalecimento e adequações quanto às 
competências dos Órgãos públicos estaduais vinculados à 
gestão hídrica. A legislação de recursos hídricos de Mato 
Grosso do Sul é contrária em alguns aspectos à Lei Federal nº 
9.433/97, pois isenta da cobrança pelo uso da água os setores 
da agropecuária e da agroindústria. O processo de regulamen‑
tação e implantação dos instrumentos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos necessita de um período de internalização 
na sociedade, classe política e capacitação técnica.

PAlAVRAS‑ChAVE: Lei das águas, Políticas públicas, 
gestão de recursos hídricos.

AbSTRACT: Since the division of the State of Mato 
Grosso do Sul was the concern about water management. 
This work looks at the components of the Water Resources 
State System in Mato Grosso do Sul. This study presents a 
critical approach to the legal aspects related to the subject 
and institutional changes within the State Environmental 
Authority, in order to point out the organizational 
structure and the progress in implementing the 
management tools. Summarizing, the water management 
in Mato Grosso do Sul is under development as the existing 
organizational and institutional structures need advances 
and empowerment and the role of public departments 
related to water issues needs to be reviewed and explained. 
Besides, the state water resources legislation is, somehow, 
against to the Federal Law 9.433/97, as it excuse the 
agricultural sectors from charges related to the water use. 
The regulatory framework creation and implementation 
of the Water Resources State Policy requires sometime 
to be spread among the society, the politicians and the 
technical training.

KEywORDS: Water Law, public policy, water resources 
management. 

INTRODUÇãO

As políticas públicas de controle ambiental vêm 
sendo implantadas ao longo das últimas décadas e, 
em relação aos recursos hídricos, o uso eficiente desse 
bem é um tema de importância estratégica no cenário 
mundial. Nesse contexto, o Brasil catalisa esforços 
para a construção do suporte político‑institucional e 
jurídico‑legal à gestão dos recursos hídricos no país.

As medidas mitigadoras da degradação dos ma‑
nanciais que alguns países adotam são diversificadas, 
principalmente, frente às distintas realidades em que 
estão inseridos. Cada situação apresenta suas próprias 
complexidades a serem avaliadas.

O modelo francês de gestão de recursos hídricos 
é a principal referência para a legislação brasileira de 
gerenciamento de recursos hídricos. No Brasil, a Lei 
Federal nº 9.433/97 (Brasil, 1997), que instituiu 
a Política e o Sistema Nacional Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, referenciada também como Lei 
das Águas, apresenta importância para a construção 
do desenvolvimento sustentável no país.

Um dos últimos Estados brasileiros a sancionar sua 
Lei Estadual de Recursos Hídricos foi Mato Grosso do 
Sul (MS), que seguiu os moldes da Lei nº 9.433/97. 
O sistema de gerenciamento hídrico estabelecido em 
ambas as Leis apresentam instrumentos inovadores, 
introduzem mecanismos da democracia participativa 
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e contemplam a percepção da água como recurso 
finito dotado de valor econômico.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato 
Grosso do Sul (PERH‑MS), aprovado em 2009, é 
instrumento utilizado para subsidiar a tomada de 
decisão e direcionar o gerenciamento da questão 
hídrica no Estado, contudo muitos são os desafios 
para a aplicação dos mecanismos de gestão. Algumas 
peculiaridades da legislação de Mato Grosso do Sul 
que remetem à isenção da cobrança pelo uso da água 
pelo setor agropecuário e agroindustrial, as mudanças 
institucionais ocorridas no âmbito do Órgão Estadual 
de Recursos Hídricos e a falta de clareza nas compe‑
tências entre o órgão gestor e o executor da Política de 
Recursos Hídricos no Estado caracterizam e resultam 
dificuldades para a implementação e operação do 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos de MS.

Apesar do processo inicializado, a Política e o Sis‑
tema Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso 
do Sul apresentam fragilidades, tanto legal como 
institucional. Deste modo o objetivo deste trabalho 
foi abordar o cenário geral da gestão de Recursos 
Hídricos no Estado de Mato Grosso do Sul, ao des‑
crever a composição organizacional estabelecida por 
sua Política Estadual de Recursos Hídricos, a atuação 
de seus elementos e atores, e apontar os avanços à im‑
plementação dos instrumentos de gestão no Estado.

mETODOlOGIA
A análise realizada foi construída com base na 

coleta de dados e informações disponibilizadas pelo 
Instituto de Meio ambiente do Estado de MS (IMA‑
SUL), em reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Rio Miranda e na experiência profissional dos 
autores. O levantamento bibliográfico e a pesquisa 
sobre a legislação ambiental e de recursos hídricos do 
Estado de MS referenciou as discussões em torno do 
processo evolutivo da implantação do Sistema e dos 
instrumentos de gestão de recursos hídricos de Mato 
Grosso do Sul, enfatizando os dispositivos sobre a 
cobrança pelo uso da água, considerando os termos 
legais da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e da Lei Federal n° 9.433 de 1997 que 
estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTADO
Dos Estados brasileiros, Mato Grosso do Sul ocu‑

pa a 6º posição em extensão territorial ao constituir 
4,19% da área total do Brasil e 22,23% da área do 

Centro‑Oeste. O Estado compunha a parte meri‑
dional de Mato Grosso, do qual foi desmembrado 
por Lei Complementar de 11 de outubro de 1977 
e instalado em 1 de janeiro de 1979 (Mato Grosso 
do Sul, 2010a).

O território sul‑mato‑grossense tem área total de 
357.145,836 Km² e está dividido em setenta e oito 
municípios, com uma população estimada, em 2010, 
de aproximadamente 2,45 milhões de habitantes 
(IBGE, 2011). Faz divisa político‑administrativa com 
os Estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo e Paraná e defronta‑se com a República do 
Paraguai que, junto à Bolívia, define a linha fronteira 
ocidental brasileira.

O Estado compreende a maior parcela do terri‑
tório das bacias dos rios Paraná e Paraguai na Região 
Centro‑Oeste. Na Bacia Hidrográfica do Paraguai 
está inserido o Pantanal Sul‑Mato‑Grossense num 
território, que corresponde a aproximadamente 25% 
da área total do Estado, considerado a maior planície 
inundável do mundo. Por sua importância ecológica 
foi declarado Patrimônio Nacional pela Constituição 
Federal de 1988, e Patrimônio Natural da Humanida‑
de e Reserva da Biosfera, pela UNESCO, em 2000, 
pois constitui um dos mais originais ecossistemas do 
Planeta (Mato Grosso do Sul, 2010a) ao apresentar 
grande diversidade biológica e um regime hidrológico 
delicado. Dentre os sítios inscritos na Lista Ramsar 
de Áreas Úmidas de Importância Internacional, a 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 
“Fazenda Rio Negro”, com coordenadas 19°33’S 
056°13’W, está inserida no território de MS e abrange 
parte do Pantanal da Nhecolândia (Ramsar, 2012).

O território de Mato Grosso do Sul envolve as 
bacias sedimentares do Paraná e do Pantanal, deposi‑
tadas em embasamento cristalino composto de rochas 
metamórficas e ígneas. A Bacia do Paraná ocupa 
aproximadamente 65% da área do Estado, enquanto 
a Bacia do Pantanal abrange 27% e o embasamento 
cristalino apenas 8%. Os Latossolos são os de maior 
ocorrência na classificação dos solos do Estado (Mato 
Grosso do sul, 2010b).

As atividades agropecuárias e das agroindústrias 
compõem os principais setores que impulsionam o 
desenvolvimento da economia de MS (Mato Grosso 
do Sul, 2010a). O Estado é considerado um dos 
maiores produtores de gado e de soja do Brasil e 
enfrenta situações novas, como o crescimento do 
setor sucroalcooleiro e da indústria de celulose, que 
possuem relações profundas com a questão hídrica. 
Conta com uma Política Estadual de Recursos Hí‑
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dricos e um sistema institucional de gerenciamento 
de recursos hídricos em processo de implantação.

Aspectos Hidrográficos
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por 

meio da Resolução nº 32, de 25 de junho de 2003, 
divide o Brasil em 12 Regiões Hidrográficas. Destas, 
duas configuram‑se no território de Mato Grosso do 
Sul: a Região Hidrográfica do Paraguai e a Região 
Hidrográfica do Rio Paraná, conforme descritas no 
Plano Estadual de Recursos Hídricos (Figura 1).

A Região Hidrográfica do Paraguai, concentrada 
no oeste de Mato Grosso do Sul, representa 52,54% 
da área total do Estado. Compreende o Pantanal, um 
santuário ecológico mundial, e contem as seguintes 
sub‑bacias: Taquari, Miranda, Negro, Apa, Correntes 
e Nabileque.

Na porção leste do Estado situa‑se a Região Hi‑
drográfica do Paraná que ocupa a área de 169.5 mil 
km², ou seja, aproximadamente 47,46% da área de 
Mato Grosso do Sul. A bacia do Paraná compreende 
a região mais urbanizada e que concentra o maior 
desenvolvimento econômico do Estado. Os recursos 
hídricos são utilizados para a geração de energia 

elétrica, nas atividades agrícolas, de pesca, turismo 
e industriais. A bacia do Paraná é compartilhada 
com mais seis Estados brasileiros. Nesta Região são 
encontradas as sub‑bacias dos rios: Aporé, Sucuriú, 
Santana, Quitéria, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambai 
e Iguatemi.

Além da extensa malha hídrica superficial, Mato 
Grosso do Sul dispõe de oito unidades aqüíferas, 
sendo elas: Aquífero Cenozóico; Bauru; Serra Ge‑
ral; Guarani; Aquidauana‑Ponta Grossa; Furnas; 
Pré‑cambriano Calcários; Pré‑cambriano. Os aquí‑
feros porosos são definidos pelos grupos de rochas 
sedimentares, e as rochas ígneas‑metamórficas cons‑
tituem os aquíferos fraturados ou de fissuras (Mato 
Grosso do Sul, 2010b).

O Aquífero Guarani, considerado a principal 
reserva subterrânea de água doce da América do Sul, 
é importante manancial de abastecimento do Estado. 
Esse aquífero estende‑se pelo Paraguai, Uruguai e 
Argentina e no território brasileiro, pelos Estados 
de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, 
o último detém a maior área brasileira do Aquífero 
Guarani (Mato Grosso do Sul, 2010a).

Figura 1. Representação das Unidades de Planejamento e Gerenciamento de MS 
(UPGs) e dos rios monitorados nas Bacias Hidrográficas do Rio Paraná e Paraguai 
inseridas no território de Mato Grosso do Sul.
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A disponibilidade hídrica privilegiada de Mato 
Grosso do Sul permite os diversos usos da água, 
incluindo a navegação. A Hidrovia Paraguai‑Paraná 
é o complexo hidroviário navegável de grande exten‑
são e importância para a integração política, social e 
econômica dos países da América do Sul. A hidrovia 
abrange da cidade de Cáceres, no estado de Mato 
Grosso, até Nova Palmira, no Uruguai, com 3.442 
km de extensão, com a participação do Mato Grosso 
do Sul em 787 km (AHIPAR, 2011).

ASPECTOS lEGAIS E INSTITUCIONAIS DA 
GESTãO ESTADUAl DE RECURSOS hÍDRICOS
Os debates, iniciados em 1998, para instituir a 

Política de Recursos Hídricos de MS. Após audiências 
públicas, consultoria especializada e discussões na As‑
sembleia Legislativa, a Política Estadual de Recursos 
hídricos foi sancionada pela Lei Estadual nº. 2.406, 
em 29 de janeiro de 2002.

O princípio da Supremacia da Constituição 
Federal (CF) de 1988 vigora no Brasil, desta forma, 
nenhuma lei pode ir contra as disposições constitu‑
cionais. Considerando a escala de prioridades das 
normas constitucionais em relação as infraconstitu‑
cionais, em sequencia, as infralegais, é verificada a 
hierarquia existente entre os grupos, todavia, a CF 
confere campo de atuação específico e restrito entre 
os instrumentos legais que compõem o mesmo grupo. 
(Moraes, 2005).

O sistema de repartição de competência legislativa 
entre os entes federativos é norteado pelo princípio da 
predominância do interesse, o qual confere à União as 
questões de interesse geral e nacional, aos Estados tra‑
tar as matérias do interesse regional e aos Municípios 
os temas locais. Todavia, apesar da predominância, 
não há exclusividade do interesse. Nesse sentido, a 
estrutura da legislação estadual é semelhante a Lei 
Federal de Recursos Hídricos quanto às finalidades, 
às diretrizes e aos instrumentos propostos. Contudo, 
apresenta algumas particularidades apontadas como 
inconstitucionais por Raslam (2008), extrapolando os 
limites jurídicos Estaduais fixados pela Constituição 
Federal (art. 24, §2°).

Segundo Zago (2007) os dispositivos que isentam 
o setor rural da cobrança pelo uso dos recursos hí‑
dricos estão em desacordo com a legislação federal, 
que prevê a referida cobrança como instrumento 
da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 
9.433/97, Art. 5°, inciso IV) e atribui aos Comitês 
de Bacia Hidrográfica a função de definir mecanismos 

e valores da cobrança e isenções da obrigatoriedade 
de outorga (Lei nº 9.433/97, Art. 38, incisoV e VI), 
e, consequentemente, os usos sujeitos ao pagamento 
pelos recursos hídricos (art. 20).

O Sistema Estadual de Gerenciamento de Re‑
cursos Hídricos (SIEGRH) é composto por várias 
organizações em um conjunto de instâncias de deli‑
beração. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
é o colegiado consultivo e deliberativo superior, a 
Secretaria de Meio Ambiente, das Cidades, do Plane‑
jamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC) é o órgão 
de administração pública responsável pela gestão de 
recursos hídricos, o Instituto de Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul (IMASUL) é o órgão executor 
da política, os Comitês das Bacias Hidrográficas são 
colegiados deliberativos a serem estabelecidos em cada 
bacia e as Agencias de Água devem atuar como secre‑
taria executiva das decisões dos colegiados regionais.

Dentre os instrumentos de gestão, o Plano Esta‑
dual de Recursos Hídricos (PERH‑MS) aponta as 
diretrizes estratégicas que fundamentam e norteiam 
a prática da Política Estadual de Recursos Hídricos e 
a implementação do SIEGRH, propondo programas 
e subprogramas a serem desenvolvidos no horizonte 
de 2009‑2025.

histórico do Órgão Gestor dos Recursos 
hídricos de mato Grosso do Sul
Em 1979, no período em que foram instaladas 

diversas instituições públicas para a efetiva implan‑
tação do Estado de Mato Grosso do Sul, foi criado 
o Instituto de Preservação e Controle Ambiental 
(INAMB), que tinha o propósito de coibir a caça 
ilegal e a pesca indiscriminada. Ao longo de sua exis‑
tência, sofreu uma série de mudanças institucionais 
de caráter político e econômico.

O órgão gestor de recursos hídricos de MS teve 
sua origem no INAMB. O Quadro 1 apresenta, re‑
sumidamente, o histórico do órgão gestor e executor 
da Política Estadual de Recursos Hídricos de MS 
no intuito de apresentar a situação administrativa 
e operacional do órgão gestor (SEMAC) e o órgão 
executor (IMASUL) da PERH‑MS.

Desde a criação do Estado de Mato Grosso do 
Sul, o órgão gestor da Política Estadual de Meio 
Ambiente e, a partir de 2003, também da Política 
Estadual de Recursos Hídricos apresentou inúmeras 
denominações e atribuições. No âmbito da SEMAC, 
o IMASUL operacionaliza as políticas ambientais e de 
recursos hídricos. No entanto, as diversas alterações 
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QUADRO 1 
Evolução dos Órgãos envolvidos na gestão e execução da Política Estadual de Recursos hídricos de mS.

legislação estadual mS Órgãos Observações
Decreto-Lei Federal n° 09 
de 1979

Cria Instituto de Preservação e Controle 
Ambiental (INAMB).

INAMB é entidade autárquica vinculada a Secretaria 
de Estado e Desenvolvimento Econômico.

Decreto n° 23 de 1979 Estabelece competências do INAMB.
Compete ao INAMB (Art.3°,III): “exercer atividades 
de vigilância, fiscalização e proteção à natureza, 
compreendendo como tal a fauna e flora, terrestre e 
aquática, bem como os recursos hídricos e o solo.” 

Lei n° 218 de 1981 Cria Secretaria Especial de Meio 
Ambiente (SEMA).

A Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econô-
mico é extinta e é criado o Conselho Estadual de 
Controle Ambiental (CECA).

Lei n° 1.140 de 1991 Atribui novas competências à Secretaria 
Especial de Meio Ambiente (SEMA). 

Compete à SEMA o planejamento, fiscalização, exe-
cução e orientação normativa das ações ambientais 
do Estado 

Lei n° 1.463 e 1.465 de 
1993

Cria a Fundação Terceiro Milênio - 
Pantanal e a Fundação Terceiro Milênio 
Natureza – Viva.

A Fundação Terceiro Milênio - Pantanal é órgão 
vinculado a SEMA enquanto a Terceiro Milênio Natu-
reza ‑ Viva à Governadoria do Estado de MS.

Lei n° 1.654 de 1996
Cria a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel SEMADES. 

A SEMADES abrange as competências ambientais 
e das Secretarias de Estado de Agricultura e Pecuá-
ria, de Indústria, Comércio e Turismo. 

Lei n° 1.829 de 1998
Dispõe sobre a criação e estruturação 
da Fundação Estadual de Meio Ambien-
te - Pantanal (FEMA-P).

A FEMA-P é resultado da fusão das Fundações 
Terceiro Milênio ‑ Pantanal e Natureza ‑ Viva, como 
função de executar a Política de Meio Ambiente no 
Estado.

Lei n° 1.940 de 1999 Cria a Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de (SEMA).

Extingue a SEMADES e continua com a FEMA-P na 
sua estrutura organizacional.

Lei n° 2.152 de 2000 Cria a Secretaria de Meio Ambiente, 
Cultura e Turismo (SEMACT).

A SEMACT incorpora as competências estabeleci-
das pelas Políticas de Cultura e Turismo do Estado 
de MS.

Lei n° 2.268 de 2002 FEMA-P recebe denominação: Instituto 
de Meio Ambiente Pantanal (IMAP). O IMAP se transforma em autarquia.

Lei n° 2.268 de 2002 SEMACT volta a ser Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Compete a SEMA a promoção de convênios visando 
à preservação do meio ambiente e o desenvolvi-
mento sustentável.

Lei n° 2.723 de 2003
SEMA passa a ser a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos.

É atribuída ao órgão a responsabilidade pela 
implementação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos.

Lei nº 3.345 de 2006.

Cria a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, das Cidades, do Planejamen-
to, da Ciência e Tecnologia (SEMAC) 
e o Instituto de Meio Ambiente de MS 
(IMASUL).

A denominação do IMAP foi alterada para IMASUL, 
assim como a Secretaria de Meio ambiente passa a 
ser denominada SEMAC alterando suas respectivas 
competências.

Lei nº 3.682 de 2009
A SEMAC é reestruturada: Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, do Plane-
jamento, da Ciência e Tecnologia.

O IMASUL apresenta competências confusas em 
relação às competências da SEMAC, o órgão gestor 
de recursos hídricos.

Fonte: Consulta a Legislação Estadual de MS (IMASUL, 2011).
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institucionais de caráter político e econômico e as 
modificações do órgão estadual gestor da política 
estadual de recursos hídricos contribuíram para a 
fragilidade e o enfraquecimento institucional.

Instituto de meio Ambiente  
de mato Grosso do Sul
Entre as unidades da estrutura da SEMAC, o 

IMASUL é o órgão executor das políticas ambien‑
tais e de recursos hídricos. Trata‑se de entidade de 
Administração Indireta Supervisionada, com natu‑
reza autárquica, dotada de personalidade jurídica 
de direito público, patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e operacional.

De acordo com Decreto nº 12.725, de 10 de 
março de 2009, compete ao IMASUL: dar condições 
efetivas para o funcionamento da Secretaria‑Executiva 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH); 
implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos 
e propor normas de estabelecimento de padrões de 
qualidade das águas; gerir e implementar os instru‑
mentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e 
propor normas a ela pertinentes; formular, coordenar, 
orientar e supervisionar a execução das políticas e das 
diretrizes governamentais fixadas para os recursos hí‑
dricos e realizar a fiscalização das atividades poluidoras.

De acordo com o normativo vigente que esta‑
belece a atual estrutura do IMASUL, a Gerência de 
Recursos Hídricos (GRH), inserida no que compõe 
a Diretoria de Licenciamento do IMASUL, tem a 
competência de executar programas, projetos e ações à 
gestão e consolidação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, de seus instrumentos e o monitoramento 
de quantidade e qualidade das águas de domínio do 
Estado, promovendo ações para autorização de uso 
das águas e para reserva de disponibilidade hídrica.

A SEMAC, segundo o Decreto n° 12.460 de 2007, 
tem como competência promover a implantação 
dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, propor diretrizes para a implementação 
da Política Estadual de Recursos Hídricos, propor 
normas de estabelecimento de padrões da qualidade 
das águas e, coordenar a implantação dos planos, 
programas e projetos de recursos hídricos implantados 
e executados pelo Estado de MS, e apoiar a criação 
e manutenção de comitês de bacias hidrográficas.

Assim sendo, a legislação estadual pertinente a 
gestão de recursos hídricos no Mato Grosso do Sul 
encontra‑se confusa. Conforme os dados coletados, a 
SEMAC executa suas competências como órgão gestor 

da Política Estadual de Recursos hídricos, e o IMA‑
SUL exerce funções de órgão executor desta Política. 
Diante disso, não caberia ao IMASUL a coordenação 
e a gerência do Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, uma vez que este Instituto, 
normativamente, não faz parte desse Sistema.

Há uma sobreposição de competências dos órgãos 
públicos estaduais, a legislação não é clara e concisa 
ao estabelecer os papéis de cada entidade, para que 
estas possam atuar de forma precisa evitando assim 
os conflitos de funções.

A ausência de harmonia entre os agentes governa‑
mentais e a instabilidade dos arranjos institucionais 
não é uma característica somente de Mato Grosso do 
Sul. Borba e Porto (2010) evidenciam estes entraves 
também para a implantação da Lei Paulista das Águas, 
sinalizando ainda como dificuldade para efetivação da 
Política de Recursos Hídricos a excessiva burocracia 
brasileira.

Conselho Estadual de Recursos hídricos  
de mato Grosso do Sul
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH) foi regulamentado pelo Decreto n° 11.621 
de 1º de junho de 2004 e reorganizado pelo Decreto 
nº 12.366, de 5 de julho de 2007, assegura a partici‑
pação paritária dos diversos segmentos da sociedade 
no Estado, sendo composto em 33% de membros 
do Poder Público, 33% das organizações civis dos 
recursos hídricos e 34% dos usuários dos recursos 
hídricos (Mato Grosso do Sul, 2010b).

No âmbito dos usuários, estão garantidas as 
representações da agricultura familiar, da prestação 
de serviço público de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, de geração hidrelétrica, do 
setor hidroviário, da indústria, da pesca e aqüicul‑
tura, da agropecuária, do comércio, do turismo, do 
esporte e lazer.

Comitê de Bacia Hidrográfica
De acordo com a Lei Estadual nº. 2.406/2002 

compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas pro‑
moverem o debate sobre questões relacionadas aos 
recursos hídricos; decidir conflitos entre usuários, 
atuando como primeira instância de decisão; aprovar 
o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica 
e acompanhar sua execução, além de estabelecer 
mecanismos de cobrança da água e sugerir valores 
a serem cobrados, entre outras atribuições (Mato 
Grosso do Sul, 2002).
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Em Mato Grosso do Sul, a Resolução CERH 
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos) N° 
002, de 25 de outubro de 2005, aprova a criação 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda 
(CBH‑MIRANDA). A atuação do CBH ‑ MIRAN‑
DA compreende a totalidade da área de drenagem da 
bacia hidrográfica do Rio Miranda que é de 43.787 
km2 e abrange a UPG Miranda.

A criação do Comitê da Bacia do Rio Ivinhema foi 
aprovada pela Resolução CERH/MS N° 013, de 15 
de dezembro de 2010, cuja atuação abrange a UPG 
Ivinhema. O processo de escolha dos integrantes 
dos Comitês de Bacia é público, com ampla e prévia 
divulgação, sob a coordenação do IMASUL.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parana‑
íba (CBH‑Paranaíba), criado por meio do Decreto 
Federal de 16 de julho de 2002 (não numerado), 
dentre seus membros tem os representantes dos es‑
tados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais 
e Distrito Federal.

As Agências de Água
Com a função de secretaria executiva dos Comitês, 

a criação das Agencias de Água está condicionada, em 
cada bacia, à prévia existência do respectivo Comitê 
de Bacia Hidrográfica e à sua viabilidade financeira 
assegurada pela cobrança. Entretanto, até o momen‑
to há apenas entidades delegatárias das funções das 
Agências de Água no Brasil.

No Estado a criação de uma Agência de Água da 
Bacia depende da autorização do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou 
mais Comitês de Bacia Hidrográfica. Do total dos 
recursos financeiros recolhidos por meio da cobrança 
pelo uso da água, quando esta estiver implementada, 
a legislação limita o valor de 7,5 % para ser destinado 
ao custeio administrativo e implantação da Agência 
de Água.

No Estado, não há nenhuma Agência de Água, 
ou entidade delegatária, para executar as funções de 
braço técnico dos Comitês. Os Comitês criados em 
Mato Grosso do Sul apresentam atuação limitada 
pela ausência de recursos financeiros para a execução 
de estudos e ações.

A possibilidade de dotação dos recursos financeiros 
e de suporte técnico para a elaboração de planos de 
bacias demandados pelo Comitê do Rio Miranada 
e do Rio Ivinhema está restrita as competências da 
administração direta do Estado de MS, no caso, pelo 
IMASUL. Com isso, os Comitês não participam da 

escolha da contratação da consultoria e não definem 
a divisão dos recursos entre os mesmos.

As ações do Comitê estão travadas e limitadas 
pela ausência de uma secretaria executiva com au‑
tonomia financeira. Desta forma, Moções foram 
enviadas para a Assembléia Legislativa de MS e ao 
IMASUL exigindo apoio financeiro para estruturação 
dos Comitês, a regulamentação do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos, bem como, para o repasse da 
compensação financeira das hidroelétricas ao apoio 
do atendimento das demandas apontadas. A aplicação 
dos recursos da Compensação Financeira pelo uso da 
água para geração e energia e os Royalties de Itaipu 
Binacional na Política e Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos é prevista na Lei Estadual 2.406/2002, que 
cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos cujas 
receitas originárias, dentre outras, são dos recursos 
capitados pelo Estado da exploração hidroelétrica. 
Porém, o Fundo Estadual de Recursos hídricos não 
está regulamentado e tais recursos da compensação 
estão alocados para serviços e obras hidráulicas, para 
a capitalização do Fundo de Previdência Social do 
Estado, e ao abatimento de dívidas decorrentes da 
Conta Gráfica do Estado de MS para com a União.

No ano de 2011 foi aferida uma receita de mais de 
R$ 30 milhões para o cofre estadual de Mato Grosso 
do Sul decorrente da tarifa paga pelas hidroelétricas 
(ANELL, 2012). Portanto, há possibilidade destes 
recursos serem considerados como fonte financeira 
à estruturação do Sistema Estadual de Recursos Hí‑
dricos, incluindo o fortalecimento da atuação dos 
Comitês e a viabilização da criação e manutenção 
de sua respectiva Agencia de Água, que para isso, 
depende apenas do interesse e dos esforços do poder 
público estadual para a realocação deste recurso.

O instrumento de cobrança pelo uso da água apre‑
senta problemas para o Estado de MS tanto de ordem 
legal, como econômica, devido à parcela significativa 
do setor rural. Há um longo caminho para que este 
instrumento seja efetivamente implementado. A 
política de recursos hídricos brasileira é baseada no 
modelo Frances de gestão embasado no princípio 
“Água paga pela Água”, contudo, são concretas as 
dificuldades para este princípio ser estabelecido no 
Estado de MS. Por isso, é imprescindível a participa‑
ção governamental na condução inicial do processo 
de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado.

Tendo em vista que o Art. 242º da Constituição 
Estadual, que trata da aplicação da compensação 
financeira pela exploração hidroelétrica, já foi altera‑
do por duas vezes, o poder público de MS tem reais 
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possibilidades de destinar maior destaque às suas 
questões hídricas ao fornecer o suporte econômico 
essencial para a consolidação do Sistema proposto, 
com nova redação para o referido dispositivo cons‑
titucional.

Consórcio de Bacia Hidrográfica
Em Mato Grosso do Sul, os consórcios intermu‑

nicipais têm importante papel de fomento à criação 
de Comitês de Bacias Hidrográficas.

O primeiro Consórcio Intermunicipal de Bacia 
Hidrográfica foi criado no Estado em junho de 
1997, o COINTA ‑ Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica 
do Taquari. Formado pela associação dos municí‑
pios de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa 
Rica, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel 
d´Oeste e Sonora, uma empresa estatal: SANESUL 
– Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, 
e uma empresa privada: ENERSUL – Empresa de 
Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul.

No mesmo ano, os municípios de Anastácio, 
Antônio João, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, 
Bela Vista, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, 
Maracajú, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Ponta 
Porã consolidam o Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Integrado das bacias dos Rios 
Miranda e Apa (CIDEMA).

OS INSTRUmENTOS DE GESTãO  
DOS RECURSOS hÍDRICOS  
DE mATO GROSSO DO SUl
Plano Estadual de Recursos hídricos
Com a finalidade de orientar o planejamento e 

a implementação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, o Plano Estadual de Mato Grosso do Sul 
foi aprovado através da Resolução CERH‑MS nº 011, 
de 5 de novembro de 2009, e publicado no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº 7.598 
de 7, de novembro de 2009.

Para os estudos e proposições, a base físico‑territo‑
rial adotada no Plano Estadual consistiu nas Regiões 
Hidrográficas do Paraná e do Paraguai e, nestas, as 
correspondentes Unidades de Planejamento e Geren‑
ciamento (UPGs) de Recursos Hídricos. De acordo 
com Mato Grosso do Sul (1990). O Estado de MS 
foi dividido em 15 UPGs que correspondem a cada 
uma das sub‑bacias hidrográficas de Mato Grosso do 
Sul, conforme a Figura 1.

O Plano não apresenta a regionalização das vazões, 
e desta forma, as vazões mínimas, máximas e médias 
apresentadas no PERH são oriundas das informações 
do banco de dados da Agência Nacional de Águas, 
por meio do Sistema de Informações de Recursos Hí‑
dricos (Hidroweb). Entre as limitações para a análise 
das vazões dos rios de MS estão: a carência de postos 
fluviométricos; a grande distância entre os existentes; 
e a falha na coleta de dados dos postos em alguns 
períodos, tornando as informações inconsistentes. 
Algumas UPGs possuem apenas um posto fluviomé‑
trico com dados suficientes para análise e outras não 
possuem postos de monitoramento hídrico, como é 
o caso das UPGs Quitéria e Santana (Mato Grosso 
do Sul, 2010b).

Estruturado em três etapas, o PERH‑MS apresen‑
ta, primeiramente, um diagnóstico da situação dos 
recursos hídricos do Estado, em seguida, o prognósti‑
co para os próximos anos e, ao final, faz referência aos 
programas a serem desenvolvidos no âmbito estadual, 
compreendidos como ações preventivas.

A elaboração do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos de Mato Grosso do Sul foi coordenada 
pela SEMAC e contou com o suporte técnico, ins‑
titucional e financeiro da União, por intermédio da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 
(SRHU) do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O enquadramento dos Corpos de água
No que diz respeito às experiências na região 

Centro‑Oeste, nenhum corpo de água foi enquadrado 
em classes, de acordo com os principais usos. Há 
uma proposta de enquadramento dos corpos d’água 
da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (rios Apa, 
Correntes, Miranda, Taquari, Negro e Nabileque), 
em Mato Grosso do Sul, e do córrego Imbiruçu 
pertencente à Bacia Hidrográfica do rio Paraná, 
estabelecida pela Deliberação CECA n.º 003/97, do 
Conselho Estadual de Controle Ambiental.

É importante ressaltar que esta proposta de enqua‑
dramento foi embasada nos parâmetros estabelecidos 
na Resolução n° 20, de 18 de junho de 1986, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
posteriormente revogada pela Resolução CONAMA 
n° 357, de 17 de março de 2005 (Brasil, 2005). A 
referida proposta de enquadramento é anterior à pro‑
mulgação da Lei 9.433/97, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e da Lei 2.406/2002, 
que propõe a Política Estadual de Recursos Hídricos 
de MS e estabelecem o enquadramento dos corpos de 
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águas em classes, de acordo com os principais usos, 
como um dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos. Com assim, se faz necessário que tal pro‑
posta de enquadramento dos corpos d’água da Bacia 
Hidrográfica do Alto Paraguai seja revista, aos moldes 
dos normativos vigentes, inclusive, para a inclusão 
de corpos hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraná.

A outorga de Recursos hídricos
No Estado de Mato Grosso do Sul a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos não é aplicada, 
tendo apenas o licenciamento ambiental de ativida‑
des poluidoras e/ou potencialmente poluidoras, tais 
como irrigação, construção de barragens e açudes, 
aqüicultura, instalação de roda d’água, entre outras.

Cobrança pelo uso da água
A cobrança pelo uso da água é um instrumento 

que objetiva transmitir ao usuário uma indicação 
do real valor da água de acordo com sua qualidade, 
quantidade e uso a que se destina. Apesar do potencial 
de conscientização para o uso racional dos recursos 
hídricos, a aplicação do instrumento de cobrança 
ainda é bastante controversa no Estado de MS.

A Constituição Federal de 1988 outorgou à União 
a competência exclusiva (indelegável), privativa e 
concorrente, respectivamente, ao instituir o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(CF, Art. 21, XIX), ao legislar sobre águas (CF, Art. 
22, IV) e sobre conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição (CF, Art. 24, VI).

A competência privativa da União de legislar sobre 
as águas autoriza os Estados federativos a legislarem 
sobre questões específicas relativa a esse recurso atra‑
vés de lei complementar. A competência concorrente 
permite que os Estados‑membros e o Distrito Federal 
suplementem as normas gerais (Raslan, 2008), nesse 
caso, a Lei Federal 9.433/97.

Conforme o Art. 20, da Lei 2.406/2002 de Mato 
Grosso do Sul, é competência dos comitês de bacias 
hidrográficas apresentarem proposta para a implan‑
tação da cobrança na bacia hidrográfica correspon‑
dente. Neste mesmo artigo, no § 1º, são isentos a 
cobrança pelo uso da água no processo produtivo 
agropecuário e usos na subsistência familiar rural e 
urbana, assim como são isentas as agroindústrias (Art. 
23) e os irrigantes (Art. 24) e, desta forma, retira dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica uma parcela vital de 
sua competência. A Lei Estadual 2.406/2002 afronta 

o princípio democrático (Art. 1°, Parágrafo Único, 
CF) uma vez que o legislador estadual exerce a função 
reservada, com exclusividade, à participação popular 
direta, ou seja, aos Comitês de Bacia. A Lei Estadual 
não tem legitimidade para se sobrepor a Lei Federal, 
subtraindo dos Comitês sua autoridade em relação 
a implantação da cobrança na sua respectiva bacia 
hidrográfica (Raslan, 2008).

Os dispositivos da Lei Estadual 2.406/2002 que 
excedem o limite atribuído pela Constituição Federal 
para a suplementação quanto a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos estão assim redigidos:

“Art. 20. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
deverá ser implantada por bacia hidrográfica, a partir 
de proposta dos correspondentes comitês, cujos valores 
serão definidos, ouvidos os comitês locais, pelo Conse‑
lho Estadual dos Recursos Hídricos.

§ 1º. São considerados insignificantes e serão isentos 
da cobrança pelo direito de uso da água as capaci‑
tações e derivações empregadas em processo produ‑
tivo agropecuário, assim como os usos destinados 
à subsistência familiar rural ou urbana, mantida, 
em todo os casos, entretanto, a obrigatoriedade de 
cadastramento no órgão outorgante.”
§ 2º ‑ Serão adotados mecanismos de compensação 
e incentivos para os usuários que devolverem a água 
em qualidade igual ou superior àquela determinada 
em legislação e normas regulamentares.
§ 3º ‑ As captações e derivações de que trata o pará‑
grafo primeiro deste artigo, quando devolvidas ao 
leito hídrico, deverão sê‑lo em grau de pureza igual 
ou superior ao captado ou derivado.

“Art. 23 ‑ As agroindústrias que dispuserem de sistema 
próprio de captação, tratamento e reciclagem de água, 
com projetos aprovados pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, Cultura e Turismo, serão isentas da 
cobrança pelo direito de uso da água.”

“Art. 24 ‑ Os produtores rurais que mantiverem sistema 
de irrigação de lavouras estarão isentos da cobrança 
pelo direito do uso da água, desde que comprovado o 
aumento da produtividade agrícola do beneficiário e a 
não poluição da água.”

A produção agropecuária e agroindustrial re‑
presenta importante parcela na economia de MS. 
Segundo a legislação que estabelece a Política de 
Recursos Hídricos de MS algumas premissas devem 
ser respeitadas para que haja a isenção da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos em relação à quali‑
dade do efluente gerado pelas atividades descritas. 
Contudo a estrutura institucional necessária para 
assumir o controle da qualidade da água usada pelo 
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setor rural e devolvida ao leito hídrico, como prevê 
o do Art. 20, § 3º, é inviável. A difícil mensurabi‑
lidade da poluição difusa originária da agricultura 
através da erosão de fertilizantes, pesticidas e her‑
bicidas torna a fiscalização complexa e de difícil 
operacionalidade.

O Mato Grosso do Sul (2010b) admitiu que 
50% da carga do efluente de um rebanho confinado 
submetido a um processo de tratamento alcançam 
os corpos de água. Na criação extensiva, forma 
predominante da pecuária em MS, a carga gerada é 
considerada de 10%. Os dados constituem estimativa 
consolidada no Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
contudo, não apresenta o percentual de agrotóxicos 
que possam alcançar o curso de água, devido infor‑
mações insuficientes para avaliar a mobilidade destes 
no solo e aferir a sua quantidade.

A isenção dos irrigantes contida na Lei Estadual de 
Recursos Hídricos está condicionada à comprovação 
do aumento da produtividade agrícola do beneficiário 
e a não poluição da água. É fato notório que todo 
processo de irrigação se propõe ao aumento da pro‑
dutividade. Ainda, mesmo o recurso hídrico utilizado 
de modo que exceda a necessidade da cultura não é 
passível de cobrança, e assim, não há estímulos aos 
agricultores para que optem por sistemas de irriga‑
ção mais eficientes, ou que busquem apoio técnico 
para otimizar o uso da água na irrigação. O valor 
econômico conferido a água bruta justificaria um 
investimento inicial mais elevado para a atividade e 
geraria o uso racional desse bem.

Em virtude da dominialidade federal e estadual 
dos cursos de água estabelecidas pela Constituição 
Federal de 1988, e considerando os três âmbitos 
geográficos possíveis para o planejamento dos re‑
cursos hídricos, as isenções contidas na legislação 
estadual podem instigar conflitos regionais, devido 
a desobrigação do pagamento da água dos rios de 
domínio estadual, enquanto os rios de domínio 
nacional podem apresentar cobrança para o setor 
agropecuário.

A retórica de que a isenção do setor rural é motiva‑
da pela inviabilização da atividade agropecuária, com 
a cobrança pelo uso da água, não é fundamentada. 
Inexistem dados e estudos que considerem o impacto 
desse instrumento no Estado de Mato Grosso do 
Sul. Ademais, a isenção extrai o caráter educativo 
desse instrumento, pois atribuir valor econômico à 
água, incentiva o produtor rural e as agroindústrias a 
racionar o uso desse bem, inclusive, a fim de otimizar 
os custos da atividade.

Devido a importância econômica dos setores 
agropastoril e agroindustrial para o desenvolvimento 
do Estado de MS, é certo a necessidade da análise cau‑
telosa do pagamento da água bruta em cada segmento 
para que atividade produtiva não seja comprometida.

Os critérios da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, ou até mesmo a sua isenção, devem oriundos 
de uma proposta do Comitê de Bacia Hidrográfica 
correspondente, aprovado pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, como resultado de análises e 
avaliações consensuadas dos segmentos participantes 
do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

Sistema de informações de recursos hídricos
No Estado de Mato Grosso do Sul, o sistema de 

informações não é regulamentado, e o cadastro de 
usuários é inexistente. O IMASUL é responsável 
pelo desenvolvimento do sistema de informações de 
recursos hídricos em MS.

As informações hidrográficas de rios de domínio 
da União, no território de Mato Grosso do Sul, estão 
disponibilizadas no cadastro nacional dos usuários de 
recursos hídricos (CNARH), instituído pela Resolu‑
ção ANA nº. 317, de 26 de agosto de 2003.

Integrante do Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos (SNIRH), o conteúdo do 
CNARH inclui informações sobre local de capta‑
ção, vazão utilizada, denominação e localização do 
curso d’água, atividade ou intervenção do usuário. O 
CNARH está sendo implementado de forma gradual, 
por motivos operacionais, mas é acessível ao público. 
O cadastro nacional é dos usuários de água de rios 
federais, todavia alguns Estados tem seu cadastro de 
usuários instituído em conjunto com o CNARH, 
como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais.

Algumas informações ambientais e de recursos 
hídricos estão disponibilizadas, desde 2008, pelo 
Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento 
Ambiental (SISLA). Esta ferramenta não substitui 
a o cadastro dos usuários de recursos hídricos do 
Estado de MS, pois as informações que integram este 
Sistema, não possibilita efetivar um balanço hídrico, 
e sem o balanço hídrico, não há como dar suporte 
aos instrumentos de outorga e cobrança.

Educação Ambiental
A Lei Estadual de Recursos Hídricos de MS não 

estabelece a educação ambiental como instrumento 
da Política Estadual de Recursos Hídricos. Contudo, 
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a educação ambiental, a capacitação, mobilização 
social e informação em recursos hídricos são es‑
senciais para a implantação e operacionalização do 
sistema de gerenciamento da água por propiciarem 
a geração de reflexão de valores, hábitos e atitudes. 
A Educação Ambiental impulsiona a participação e 
a colaboração da sociedade e proporciona a aquisi‑
ção de conhecimento e habilidades à gestão hídrica 
integrada. Considerando, ainda, a necessidade do 
envolvimento de diversos atores sociais nos processos 
decisórios do SIGREH, questões como o respeito às 
diversidades culturais e o desenvolvimento de capaci‑
dades são imprescindíveis ao gerenciamento hídrico.

Os trabalhos do Conselho Estadual de Recursos 
hídricos de Mato Grosso do Sul são apoiados pelos 
membros da Câmara Técnica de Educação Ambiental, 
com respaldo do IMASUL que desenvolve projetos 
de qualificação de equipes técnicas que promovem 
a gestão de recursos hídricos em MS. Entretanto, 
em um Estado com oferta hídrica abundante e de 
tamanha relevância na produção de alimentos no 
país, dentre os instrumentos de gestão de recursos 
hídricos, a Educação Ambiental merece destaque.

Disponibilidade de recursos financeiros
A disponibilidade e a aplicação de recursos finan‑

ceiros para a gestão hídrica em MS é precária diante 
da demanda existente à proteção e a indução ao uso 
racional dos recursos hídricos no MS. Os pagamentos 
pela compensação financeira pelo uso da água pelo 
setor elétrico, em Mato Grosso do Sul, precedem de 
ajustes normativos para serem direcionados ao forta‑
lecimento e operacionalidade do Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos, em especial, a regulamentação do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e a alteração do 
artigo 242 da Constituição Estadual de MS.

CONClUSãO
A gestão de reursos hídricos em Mato Grosso do 

Sul está em processo de implantação após a sanção 
da Lei 2.406/2002 e a elaboração do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos. Há dois Comitês de Bacia 
Hidrográfica: do rio Miranda e do rio Ivinhema. 
Não há Agências de Água ou entidades delegatárias.

As competências dos Órgãos públicos vinculados 
a gestão da água em MS carecem de definições claras 
e objetivas para a efetiva implementação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos. O empenho do poder 
estadual é essencial para que sejam aplicados recursos 
financeiros que atendam as demandas à gestão hídrica 
em MS, que inclui o redirecionamento dos recursos fi‑
nanceiros oriundos do pagamento pela Compensação 
Financeira pelo uso da água pelas Usinas Hidroelétri‑
cas, possível por meio da regulamentação do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos e a alteração do artigo 
242 da Constituição Estadual de MS.

A Lei de Recursos Hídricos de Mato Grosso do 
Sul é contrária a Lei Federal nº 9.433/97, ao isentar 
a agropecuária e agroindústria da cobrança pelo 
uso da água, subtraindo dos Comitês de Bacias a 
autoridade de definir critérios de cobrança para os 
setores mencionados. Os termos desta lei estadual 
comprometem a adequada fiscalização da aplicação 
da mesma, uma vez que desconsidera a dificuldade 
de mensurar a poluição difusa proveniente do setor 
rural, além de coibir o caráter educativo da cobrança 
e o incentivo ao uso racional dos recursos hídricos.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos foi ela‑
borado, mas os instrumentos de gestão de recursos 
hídricos em MS não são operacionalizados. O Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos carece de estruturação, 
fortalecimento institucional e desenvolvimento de 
capacidades dos atores envolvidos. A Educação Am‑
biental é ferramenta importante para o gerenciamento 
de recursos hídricos.
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Estrutura legal da gestão das águas  
no Estado do Rio Grande do Norte

marcus Vinícius Sousa Rodrigues  
marisete Dantas de Aquino

RESUmO: O desenvolvimento do Nordeste do Brasil, 
em especial a região semiárida, está vinculada à disponibi‑
lidade e ao uso de recursos hídricos. Para a conservação e 
preservação dos recursos hídricos torna‑se necessária uma 
gestão de águas bem planejada, contando com uma política 
que a oriente, com instrumentos que a torne eficaz. O Rio 
Grande do Norte antecipou a União com a implantação da 
Política de Recursos Hídricos, Lei nº 6.908, de 01 de julho 
de 1996. Após quase 17 anos foram promulgadas as Leis 
Complementares nº 481 e 483, de 03 de janeiro de 2013, 
adequando a legislação estadual à legislação federal de águas, 
e regulamentando e estruturando o Instituto de Gestão das 
Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), respectivamente. 
O IGARN passa a ser responsável pela gestão das águas da 
transposição do Rio São Francisco. O Objetivo principal 
desse trabalho consiste em apresentar a estrutura legal do 
gerenciamento dos recursos hídricos vigentes no Estado do 
Rio Grande do Norte, descrevendo e fazendo uma análise 
da Política e do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, destacando os pontos positivos e negativos e 
sugestões para o seu aperfeiçoamento.

PAlAVRAS‑ChAVES: Gestão de recursos hídricos, Polí‑
tica de água, Recursos hídricos.

AbSTRACT: The development of the Northeast of 
Brazil, particularly in semi‑arid region, is linked to the 
availability and use of water. For the conservation and 
preservation of water resources becomes necessary to 
manage water well planned, with a policy in the east, with 
instrumens that become effective. The Rio Grande do 
Norte anticipated with the implementation of the Union 
Water Resources Policy, Law nº 6.908 of july 01, 1996. 
After nearly 17 years were enacted Supplementary Laws nº 
481 and 483, of january 03, 2013, adjusting state law to 
federal water, and regulating and structuring the Institue 
of Water Management of Rio Grande do Norte (IGARN) 
respectively. The IGARN becomes responsible for manging 
the waters of the transposition of the São Francisco River. 
The main objective of this work is to provide the legal 
framework for water resources management in force in 
the State of Rio Grande do Norte, describing and making 
an analysis of Policy and Management System for Water 
Resources, highighting strengths and weaknesses and 
suggestions for its improvement.

KEy‑wORDS: Water resources management, Water 
policy, Water resources.

INTRODUÇãO
O Brasil possui entre 10% e 12% das águas doces 

do planeta, caracterizado como um dos mais ricos 
em termos quantitativos. Porém, internamente há 
uma má distribuição hídrica em relação à densidade 
populacional.

Segundo a ANA (2007), as regiões Norte e 
Centro‑oeste, concentram 84% dos recursos hídricos 
e apenas 13% da população, enquanto as regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste, dispõem de apenas 16% 
dos recursos hídricos para 87% da população total 
do Brasil.

O Rio Grande do Norte está localizado em ua 
região onde a água constitui um fator decisivo para 

o desenvolvimento econômico e social, uma vez 
que possui aproximadamente 90% do seu território 
inserido no semiárido (OTTONI et al., 2011). O 
desenvolvimento do Nordeste do Brasil, em especial 
a região semiárida, está vinculada à disponibilidade 
e ao uso de recursos hídricos.

O marco da gestão das águas no contexto nacional 
foi a promulgação do Decreto nº 24.643, de 10 de 
julho de 1934, conhecido como o Código de Águas. 
Esse Código já previa conceitos atuais como o prin‑
cípio usuário‑pagador e o princípio poluidor‑pagador 
(BRASIL, 1934). Na Constituição Federal de 1988, 
as águas particulares (prevista no Código de Águas) 
deixam de existir, passando as águas a serem de do‑
mínio público dos Estados ou da União.
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Em 08 de janeiro de 1997, é sancionada a Lei 
Federal nº 9.433, que ficou conhecida como a Lei das 
Águas, instituindo a Política Nacional dos Recursos 
Hídricos – PNRH e criando o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGRH. A 
Lei das Águas definiu a água como um bem de valor 
econômico, sendo um recurso escasso que deve ser 
preservada, em quantidade e qualidade (BRASIL, 
1997).

A Lei das Águas estabeleceu cinco instrumentos 
básicos de gestão: os Planos de Recursos Hídricos; o 
enquadramento dos corpos d’água em classes de uso; 
a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos; o Sistema 
de Informação sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 
1997).

A Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000, 
cria a Agência Nacional de Águas – ANA, uma au‑
tarquia federal sob regime especial, com autonomia 
administrativa e financeira e vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente, tendo a finalidade de implantar a 
PNRH e coordenar o SINGERH (BRASIL, 2000).

O Brasil vem encaminhando a solução dos proble‑
mas de recursos hídricos a partir de uma abordagem 
regional, com o avanço dos estados na elaboração de 
suas leis de organização administrativa para o setor 
(COGERH, 2003). Muitas unidades da federação 
se anteciparam à União e sancionam a sua própria 
legislação estadual de recursos hídricos.

O primeiro estado da federação a implantar uma 
Política Estadual de Recursos Hídricos, foi o Estado 
de São Paulo, com a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro 
de 1991, em seguida o Estado do Ceará, por meio 

da Lei nº 11.996, de 24 de julho de 1992, também 
institui a sua política.

O Rio Grande do Norte também foi um dos 
estados que se anteciparam à União na implantação 
de uma política de recursos hídricos, instituindo a 
sua Política Estadual de Recursos Hídricos com a Lei 
nº 6.908, em 01 de julho de 1996, alterada pela Lei 
Complementar nº 481, de 03 de janeiro de 2013.

O Objetivo principal desse trabalho consiste 
em apresentar a estrutura legal do gerenciamento 
dos recursos hídricos vigente no Estado do Rio 
Grande do Norte. Para esse fim, será feita uma 
descrição e uma análise da Política e do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e em seguida 
serão feitas as considerações finais, destacando os 
pontos positivos e negativos, e sugestões para o seu 
aperfeiçoamento.

ÁREA DE ESTUDO
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra‑

fia e Estatística – IBGE, no Censo 2010, a população 
do Rio Grande do Norte é cerca de 3.168.027 habi‑
tantes. As cidades mais populosas do Estado são: Na‑
tal, com 803.739 habitantes, Mossoró, com 259.815 
habitantes, e Parnamirim, com 202.456 habitantes.

O Estado do Rio Grande do Norte está localizado 
na Região Nordeste do Brasil, fazendo divisa com o 
Oceano Atlântico, a norte e a leste, com o Estado do 
Ceará, a oeste, e com o Estado da Paraíba, a sul. O Es‑
tado possui um total de 167 municípios, distribuídos 
em uma área de 52.811.047 km2. Logo, a densidade 
demográfica do Estado é de 15,22 hab/km2.

TABELA 1 
Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Norte

Bacia Hidrográfica Área (km2) Bacia Hidrográfica Área (km2)
Apodi-Mossoró 14.276,0 Piranhas-Açu 17.498,5
Boqueirão 250,5 Punaú 447,9
Maxaranguape 1.010,2 Ceará-Mirim 2.635,7
Doce 387,8 Potengi 4.093,0
Pirangi 458,9 Trairi 2.867,4
Jacú 1.805,5 Catu 208,5
Curimataú 830,5 Guaju 150,6
Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso 5.736,4 Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso 649,4

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos (Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, 1998)
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O território do Estado do Rio Grande do Norte 
está dividido em 16 bacias hidrográficas. Na Tabela 
1, são apresentadas as bacias hidrográficas do Estado, 
com suas respectivas áreas.

De acordo com a Tabela 1, a bacia hidrográfica do 
Piranhas‑Açu é a maior bacia do estado, possuindo 
uma área de 17.498,5 km2, correspondendo a cerca 
de 32,8% do território estadual. A segunda maior 
bacia é a do Apodi‑Mossoró com uma área de 14.276 
km2, correspondendo a cerca de 26,8% do território 
estadual.

De acordo com Xavier e Bezerra (2005), os rios do 
Estado são, em sua maioria, temporários, que secam 
seu leito no período de estiagem prolongada. Então, 
o Governo Estadual desempenha diversas obras no 
sentido de suprir a deficiência de mananciais d’água, 
em especial nas cidades localizadas no semiárido.

O Estado tem 93% de sua área inserida no semiá‑
rido nordestino. Segundo Vieira (2003), o semiárido 
nordestino apresenta característica própria, possuindo 
acentuada irregularidade climática e escassez relativa 
de água.

Os recursos hídricos, bem como as obras hídricas 
realizadas, destinam‑se a fins diversos: irrigação, 
dessendentação de animais, abastecimento de cidades 
que não possuem mananciais ou cuja água não seja de 
boa qualidade, piscicultura, entre outros (XAVIER; 
BEZERRA, 2005).

O Rio Grande do Norte é o sexto estado nor‑
destino em serviço de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário, ficando a frente apenas dos estados do Ma‑
ranhão, Alagoas e Piauí. Menos de um quarto (22%) 
da população do estado tem acesso a esgotamento 
sanitário, enquanto 95% das áreas urbanas possuem 
sistema de abastecimento d’água.

De acordo com Xavier e Bezerra (2005), a maior 
parte dos recursos hídricos do Estado do Rio Grande 
do Norte consiste de águas subterrâneas, que são 
responsáveis pelo abastecimento em diversas cidades.

lEGISlAÇãO DE RECURSOS hÍDRICOS  
NO RIO GRANDE DO NORTE
A Constituição do Estado do Rio Grande do 

Norte, de 03 de outubro de 1989, já contava com 
um capítulo específico para tratar do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, que era o Capítulo VI. Em seu 
Art. 150 é dito que todos têm direito ao meio ambien‑
te ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder 
Público e da coletividade defendê‑lo e preservá‑lo.

Para a conservação e preservação dos recursos 
hídricos torna‑se necessária uma gestão de águas bem 
planejada, contando com uma política que a oriente, 
com instrumentos que a torne eficaz.

Então, antecedendo a Lei Federal nº 9.433/97, 
o Rio Grande do Norte sancionou em 01 de julho 
de 1996 a Lei nº 6.908, que dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos – PERH e institui o 
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – 
SIGERH. O SIGERH, a outorga do direito de uso 
da água, licenciamento de obras de oferta hídrica e o 
Fundo de Recursos Hídricos foram posteriormente 
regulamentados por meio de Decretos.

A Lei Complementar nº 481, de 03 de janeiro de 
2013, foi promulgada com a finalidade de adequar 
a Política Estadual de Recursos Hídricos à legislação 
federal vigente, a Lei nº 9.433/97.

Após a criação da ANA, em 2000, a União passa a 
incentivar os Estados a criarem órgãos estaduais para 
regularem o uso das águas, garantindo quantidade e 
qualidade para os diversos fins, através de um uso 
racional da água. No Rio Grande do Norte foi criado 
o Instituto de Gestão das Águas (IGARN), através 
da Lei nº 8.806, de 15 de abril de 2002. Em 03 de 
janeiro de 2013 foi sancionada a Lei Complementar 
nº 483, que dispõe sobre o IGARN.

O Estado do Rio Grande do Norte dispõe de 
um arcabouço jurídico‑institucional que engloba 
toda a questão relacionada ao aproveitamento das 
águas estaduais, sendo sua legislação uma das mais 
modernas e avançadas existentes no País. Na Tabela 
2 é apresentado uma descrição das principais normas 
de Recursos Hídricos em vigência no Estado do Rio 
Grande do Norte.

POlÍTICA ESTADUAl DE RECURSOS hÍDRICOS 
No artigo primeiro da Lei nº 6.908/96, são des‑

critos os objetivos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos – PERH: planejar, desenvolver e gerenciar, 
de forma integrada, descentralizada e participativa, 
o uso múltiplo, controle, conservação, proteção e 
preservação dos recursos hídricos; assegurar que os 
recursos hídricos possam ser controlados e utilizados 
em padrões de qualidade e quantidade satisfatórios 
por seus usuários atuais e pelas gerações futuras (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1996).

A indicação desses objetivos mostra a concordân‑
cia da legislação estadual com as orientações traçadas 
tanto pela Política Nacional de Recursos Hídricos 
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quanto pela Constituição Federal (XAVIER; BEZER‑
RA, 2005). De fato, o modelo de gestão das águas 
do Estado do Rio Grande do Norte, descentralizado 
e participativo, está de acordo com os fundamentos, 
Art. 1º, da Lei das Águas, enquanto, o comprometi‑
mento do Estado de preservar o meio ambiente e os 
seus recursos, inclusive à água, para os usuários atuais 
e para as gerações futuras, está de acordo com o Art. 
225 da Constituição Federal.

Em seguida, no artigo 2º, são descritos os princí‑
pios que a PERH deverá atender: o uso prioritário da 
água é o abastecimento humano; a unidade básica de 
gestão é a bacia hidrográfica; a distribuição da água no 
Estado obedecerá sempre critérios sociais, econômicos 
e ambientais; o planejamento, o desenvolvimento e a 
gestão das águas no Estado estarão em concordância 
com o desenvolvimento sustentável; a água é um 
bem econômico e deve possuir valor para todos os 
seus usos concorrentes; a outorga do direito de uso 
da água é um instrumento essencial para o gerencia‑
mento dos recursos hídricos (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1996).

Tanto na legislação federal como na estadual, a 
unidade básica do gerenciamento dos recursos hídri‑
cos ficou estabelecida como sendo a bacia hidrográ‑
fica. Assim, o inciso II, do Art. 3º, da Lei Estadual, 
estabelece como uma das diretrizes da PERH a pro‑
teção da bacia hidrográfica contra ações que possam 
comprometer o uso atual e futuro.

As demais diretrizes da PERH são: a maximização 
dos benefícios econômicos e sociais no aproveita‑
mento múltiplo e integrado das águas; a conserva‑
ção e proteção dos aquíferos, contra poluição e a 
exploração; a articulação com o Governo Federal, 
municípios e estados vizinhos na gestão das águas 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1996).

Os instrumentos da Política de Recursos Hídricos 
do Rio Grande do Norte são: o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos; o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos; a outorga do direito de uso da água e o 
licenciamento para obras hídricas; a cobrança pelo 
uso da água; o enquadramento dos corpos d’água em 
classes, segundo os usos preponderantes da água; o 
sistema de informações sobre recursos hídricos (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2013a).

O Rio Grande do Norte conferiu significativo 
avanço em sua política de águas, com introdução 
desses dois últimos instrumentos no texto da Lei nº 
6.908/96, através da Lei complementar nº 481, de 
03 de janeiro de 2013. Logo, excetuando o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos, todos os outros ins‑
trumentos previsto na legislação estadual, são também 
previsto nos instrumentos da legislação federal.

Em seguida será feito uma descrição de cada um 
desses instrumentos da PERH, que tem a finalidade 
de garantir que o gerenciamento dos recursos hídricos 
no Estado se materialize e seja eficaz.

TABELA 2 
legislação de Recursos hídricos no Rio Grande do Norte

legislação Data Descrição

Lei nº 6.908 01/07/1996 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Decreto nº 13.283 22/03/1997 Regulamenta a outorga do direito de uso da água e do licenciamento de obras 
de oferta hídrica

Decreto nº 13.284 22/03/1997 Regulamenta o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
Decreto nº 13.285 22/03/1997 Regulamenta a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Decreto nº 13.836 11/03/1998 Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Lei Complementar nº 163 05/02/1999 Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte
Lei nº 8.086 15/04/2002 Cria o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte
Lei Complementar nº 340 31/01/2007 Altera a Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999
Lei Complementar nº 481 03/01/2013 Altera a Lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996
Lei Complementar nº 482 03/01/2013 Altera a Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999
Lei Complementar nº 483 03/01/2013 Dispõe sobre o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte
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Plano Estadual de Recursos hídricos
O Plano Estadual de Recursos Hídricos deve ser 

elaborado e atualizado pelo Estado em concordância 
com a PERH. Esse plano deverá assegurar recursos 
financeiros e mecanismos institucionais para garantir: 
um uso racional e múltiplo das águas, proteção das 
águas contra ações que comprometam o seu uso atual 
e futuro, além da defesa contra eventos críticos.

É por meio do Plano que o Estado consolidará 
as ações convenientes para a boa gestão das águas, 
devendo servir como orientação para a administração 
pública (XAVIER; BEZERRA, 2005).

O Plano deverá assegurar recursos financeiros 
e mecanismos institucionais para garantir: o uso 
racional das águas superficiais e subterrâneas; o apro‑
veitamento múltiplo das águas; a proteção das águas 
para o uso atual e futuro; a defesa contra eventos 
críticos que possa oferecer riscos à saúde e à segurança 
pública; a capacitação profissional no âmbito dos 
recursos hídricos; campanhas de conscientização da 
sociedade para o uso racional das águas; a realização 
de estudos e alternativas para o uso das águas de reuso 
e seus efeitos sobre a disponibilidade hídrica (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1996).

O Plano atual, criado pela Lei nº 6.908/96 e 
implantado em novembro de 1998 pela Secretaria 
de Recursos Hídricos do Estado, deve ser revisto e 
atualizado a cada quatro anos, e ser inserido no Plano 
Plurianual de Desenvolvimento do Estado.

Este primeiro plano da PERH deverá servir de 
marco referencial ao processo de aproveitamento múl‑
tiplo, controle, conservação, proteção e recuperação 
dos recursos hídricos do Estado (SECRETARIA DE 
ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS, 1998).

Na elaboração do Plano de Recursos Hídricos 
foram avaliadas as potencialidades e disponibilidades 
hídricas do Estado, integradas com os demais compo‑
nentes do meio ambiente natural e socioeconômico.

Deve‑se ter em mente que um Plano de Recur‑
sos Hídricos, tanto estadual, nacional ou de bacia 
hidrográfica, deve ser dinâmico, o que exige uma 
permanente atualização que decorre de uma gestão 
de águas descentralizada, integrada e consolidada.

Na prática o que pode ser visto, é que após 14 anos 
da criação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
o Estado pouco avançou na forma de administrar 
o uso, a oferta e a qualidade dos recursos hídricos. 
Esta avaliação foi feita pelo engenheiro civil, Rômulo 
de Macêdo, o então secretário estadual de recursos 

hídricos à época da criação do Plano, em matéria pu‑
blicada no Jornal Tribuna do Norte, em 23 de março 
de 2013. Ainda segundo Rômulo de Macêdo, a não 
efetivação das ações previstas no Plano tem como 
causa o descaso público (JORNAL TRIBUNA DO 
NORTE, 2013).

Fundo Estadual de Recursos hídricos
O Art. 8º da Lei nº 6.908/96, tem o seu texto 

alterado, pela Lei Complementar nº 481/2013, para: 
“Fica criado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
– FUNERH, vinculado institucionalmente à Secre‑
taria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos – SEMARH, que se responsabilizará por 
sua gestão administrativa, orçamentária, financeira e 
patrimonial” (RIO GRANDE DO NORTE, 2013a).

O FUNERH tem como objetivo garantir as 
ações programadas no Plano Estadual de Recursos 
Hídricos. O Decreto nº 13.836, de 11 de março de 
1998, regulamenta o FUNERH, cujas finalidades, 
elencadas no artigo 1º desse decreto, são: dar su‑
porte financeiro às ações e programas da Política de 
Gestão dos Recursos Hídricos do Estado; promover 
o desenvolvimento dos recursos hídricos em equilí‑
brio com o meio ambiente; garantir a execução das 
atividades dos órgãos do SIGERH (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1998).

O FUNERH é administrado pelo Secretário de 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e gerido 
pelo Coordenador de Gestão de Recursos Hídricos, 
sob a supervisão do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (RIO GRANDE DO NORTE, 1998).

Dentre os recursos financeiros que compõem o 
FUNERH, podem‑se destacar a compensação finan‑
ceira ao aproveitamento hidrenergético no Estado e 
o resultado da cobrança pelo uso da água.

Os recursos do FUNERH poderão ser usados, 
dentre outras aplicações e obedecendo a priorida‑
des e metas fixadas no Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, para financiar instituições públicas e pri‑
vadas, sem fins lucrativos, para realização de serviços 
e obras hídricas e também na execução de obras de 
saneamento básico e tratamento de esgotos urbanos.

A outorga do direito de uso da água  
e o licenciamento para obras hídricas
Qualquer empreendimento no Estado que deman‑

de o uso de água, superficial e/ou subterrânea, ou que 
altere o regime do corpo d’água, em quantidade e/ou 
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qualidade, necessita de prévio licenciamento da obra 
e da outorga do direito do uso da água emitida pelo 
organismo competente.

A Lei Complementar nº 481/2013, altera a 
redação do Art. 15 da Lei nº 6.908/96, passando 
o referido artigo a possuir três parágrafos (anterior‑
mente, possuía parágrafo único). De acordo com o 
novo texto desse artigo, independem de outorga pelo 
Poder Públicos: o uso de água para as necessidades 
de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no 
meio rural; as derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes; as acumulações de 
volumes de água consideradas insignificantes (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2013a).

O instrumento de outorga do direito de uso da 
água e o licenciamento de obras hídricas no Estado 
foi regulamento por meio do Decreto nº 13.283, de 
22 de maço de 1997.

No Art. 2º desse Decreto, são apresentados os 
princípios gerais da outorga do direito de uso da água 
e o licenciamento de obras hídricas, dentre os quais se 
destacam: o aproveitamento da água tem como prio‑
ridade o abastecimento humano; o acesso à água é um 
direito de todos; a unidade básica da gestão é a bacia 
hidrográfica; é dever de todos zelar pela conservação 
dos recursos hídricos, tanto em quantidade como em 
qualidade; o uso da água será compatibilizado com 
as políticas federal e estadual (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1997a).

A outorga do direito pelo uso da água é uma 
ferramenta indispensável para a Gestão dos Recursos 
Hídricos, pois garante um controle quantitativo e 
qualitativo dos usos dos recursos hídricos. Garante 
também ao usuário, o aproveitamento de água de um 
determinado corpo d’água, a uma vazão determinada, 
para um uso específico e para um período de tempo 
fixado, assegurando‑lhe o direito de uso pessoal e 
intransferível.

Os usos, que dependerão de outorga do Instituto 
de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do 
Norte – IGARN, para águas dominiais do Estado, 
são: derivação ou captação em um corpo d’água, para 
consumo final ou insumo de processo produtivo; 
lançamentos em corpo d’água de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos para diluição, trans‑
porte ou disposição final; e demais usos que alterem 
o regime, em quantidade e/ou em qualidade, dos 
recursos hídricos.

Segundo a Constituição Federal de 1988, as 
águas subterrâneas são de domínio dos estados. 

Então, um grande desafio para a gestão eficiente das 
águas estaduais envolve o uso disciplinado das águas 
subterrâneas, mapeando as áreas de maior demanda 
e avaliando os perigos da superexploração dos aquí‑
feros. A Resolução CNRH nº 15, de 11 de janeiro 
de 2001, estabelece critérios gerais para a gestão das 
águas subterrâneas.

A outorga para captação de água subterrânea em 
um Estado deve ser emitida pelos seus órgãos esta‑
duais competentes. O Decreto nº 13.283/97 prevê 
em seu Art. 7º, que a outorga para captação de água 
subterrânea, para vazões menores do que 1.000 L/h 
(mil litros por hora), não necessitam de outorga, 
exceto em zonas de formação sedimentar que seja 
considerada como aquífero estratégico.

A base quantitativa para outorga do direito de 
uso sobre águas subterrâneas será considerada para 
aqueles poços cuja vazão de exploração recomendada 
seja superior a mil litros por hora (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1997a).

Não será concedida outorga para o uso de água 
destinado ao lançamento de resíduos sólidos, radioati‑
vos, metais pesados e outros resíduos tóxicos perigosos 
e o lançamento em águas subterrâneas de contami‑
nantes (RIO GRANDE DO NORTE, 1997a).

O lançamento desses resíduos em corpos d’água 
poderá ser enquadrado como um crime ambiental, 
de acordo com o disposto no inciso V, § 2º do Art. 
54, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais 
(BRASIL, 1998).

Segundo Xavier e Bezerra (2005), nesse ponto 
encontra‑se uma das principais falhas na legislação de 
águas do Estado que é o problema do tratamento dos 
efluentes e da disciplina de uso das águas subterrâneas. 
Isto é, não se encontra na legislação estadual um texto 
que trate do tratamento de efluentes, bem como de 
uma disciplina rigorosa na outorga em aquíferos.

Na Resolução CNRH nº 92, de 05 de novembro 
de 2008, estabelece critérios e procedimentos gerais 
para a proteção e conservação das águas subterrâneas 
no território brasileiro. Estabelece que todas as cap‑
tações de águas subterrâneas deverão ser projetadas, 
construídas e operadas de acordo com as normas 
técnicas em vigência, NBR 12.212 e NBR 12.244, 
ambas de 1992, com o objetivo de garantir a conser‑
vação dos aquíferos.

Um grave problema que acarreta algumas capitais 
do Nordeste, como Natal e Fortaleza, é a perfuração 
ilegal de poços profundos, sem emissão de outorga 
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nem licença prévia, facilitando a contaminação dos 
aquíferos, comprometendo o aproveitamento das 
águas subterrâneas.

A Lei Municipal nº 5.437, de 07 de janeiro de 
2002, estabelece que a perfuração de poços pro‑
fundos, no município de Natal, só poderá ocorrer 
mediante o prévio licenciamento expedido pela Secre‑
taria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município 
de Natal – SEMURB (NATAL, 2002).

De acordo com a Resolução CNRH nº 15/2001 
fica estabelecido que a perfuração de poço tubular 
profundo deverá ser executada por empresas cadas‑
tradas junto aos conselhos regionais de engenharia, 
arquitetura e agronomia e aos órgãos de gestão de 
águas estaduais, onde essas empresas deverão apresen‑
tar informações técnicas necessárias semestralmente 
e sempre que solicitada.

A outorga para um determinado uso, não implicará 
na alienação da água, mas o simples direito de uso da 
água, não conferindo poder público ao titular. É vedada 
também a mudança de seu uso. Embora a outorga seja 
concedida pelo poder público, ela deve estar em con‑
sonância com as diretrizes de cada um dos planos de 
bacia, aprovados pelos comitês de bacias hidrográficas.

Destaca‑se que a outorga não dispensa nem pre‑
judica outras formas de controle e licenciamentos 
específicos, inclusive o que dizem respeito ao sanea‑
mento básico e ao controle ambiental (OTTONI et 
al. 2011). Segundo a Política Federal de Saneamento 
Básico, Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o uso 
de recursos hídricos na prestação de serviços públicos 
de saneamento básico é sujeito à outorga de direito de 
uso, nos termos das leis federal e estadual de recursos 
hídricos (BRASIL, 2007).

A ordem de prioridade na concessão de outorga 
pelo Estado, Art. 9º do Decreto 13.283/97, é o 
abastecimento de água para: consumo humano; 
dessendentação animal; produção rural; produção 
industrial, comercial e de prestação de serviços; outros 
fins definidos pelo CONERH (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1997a). Deve‑se salientar que ao estabelecer 
prioridades na concessão de outorgas não elimina 
o princípio do uso múltiplo das águas, como está 
descrito no Art. 10 desse mesmo decreto.

O prazo de vigência para outorga será de 35 (trinta 
e cinco) anos, podendo ser renovado a critério do 
IGARN. Porém, Segundo Xavier e Bezerra (2005), 
devido à falta de informações a respeito dos recursos 
hídricos e as chuvas irregulares no Estado, na prática 
esse prazo é bem inferior.

Segundo Ottoni et al. (2011), os principais usos 
outorgados pelo Estado são captação para o abaste‑
cimento humano, abastecimento animal, irrigação, 
aquicultura (piscicultura e carcinicultura) e projetos 
industrias.

Dependerá de licença prévia a implantação, am‑
pliação e alteração de projeto de qualquer empreen‑
dimento que necessite do uso de água, superficial e/
ou subterrânea, constituintes em açudes, transposição 
de água bruta, barragens de regularização ou poços.

Só será emitida a licença prévia após parecer 
técnico autorizando a implantação de obra ou de 
serviço de oferta hídrica, que esteja de acordo com 
as especificações do projeto aprovado e com o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos.

O que se vê na prática é que o Estado tem uma 
deficiência grande em pessoal e estrutura precária 
para uma fiscalização eficiente, que possa evitar a 
execução de obras hídricas sem fiscalização, por parte 
de particulares, em especial a perfuração de poços, 
comprometendo a qualidade das águas subterrâneas.

A cobrança pelo uso da água
O quarto instrumento da PERH do Rio Grande 

do Norte é a cobrança pelo uso da água, superficial 
ou subterrânea. Esse instrumento visa: conferir à água 
um uso racional e um valor econômico; disciplinar o 
uso da água, visando o seu enquadramento de acordo 
com a sua classe de uso preponderante.

No Rio Grande do Norte, a Política de Recursos 
Hídricos disciplina o assunto no Art. 16, com duas 
disposições importantes: os critérios para o cálculo do 
custo da água (parágrafo segundo do referido artigo), 
incluindo entre eles critérios sociais; e a delegação para 
regulamento dos procedimentos de implementação 
da cobrança (XAVIER; BEZERRA, 2005).

Segundo o § 1º, do artigo 16, da Lei nº 6.908/96, 
os procedimentos para implementação da cobrança 
pelo uso da água no Estado ocorrerão de forma gra‑
dual, de acordo com condicionantes econômicos e 
sociais dos usuários das águas.

Os demais instrumentos da política de águas: o 
enquadramento dos corpos d’água em classes de uso 
e o Sistema de Informação de Recursos Hídricos, 
acrescido à legislação estadual pela Lei Complementar 
nº 481/2013, assim como a cobrança pelo uso da 
água, ainda não estão regulamentados.

Dentre os instrumentos da política de águas no 
Rio Grande do Norte o mais importante é a cobrança 
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pelo uso da água, pois esse instrumento garante a 
sustentabilidade dos sistemas de recursos hídricos, e 
promove a alocação eficiente da água, principalmente 
em regiões de escassez, como o semiárido nordestino.

Para finalizar, deve‑se ter em mente que essa 
cobrança não deve objetivar somente a geração de 
receita, mas também incentivar o usuário de recur‑
sos hídricos do Estado a mudar os seus padrões de 
consumo.

SISTEmA INTEGRADO DE GESTãO  
DE RECURSOS hÍDRICOS
A gestão dos recursos hídricos no Rio Grande 

do Norte é uma gestão mista, pois em seus órgãos 
são compostos de membros representantes do poder 
público, da sociedade civil e dos usuários de água, em 
concordância com a Política Nacional de Recursos 
Hídricos.

Para conduzir a PERH a Lei nº 6.908/96, em seu 
Art. 19, instituiu o Sistema Integrado de Gestão dos 
Recursos Hídricos – SIGERH, que posteriormente 
foi regulamentado por meio do Decreto nº 13.284, 
de 22 de março de 1997.

No Art. 1º desse Decreto são apresentados os 
objetivos do SIGERH, que são: coordenar a gestão 
integrada das águas; implementar a PERH; plane‑
jar, normalizar e controlar o uso, a preservação e a 
recuperação dos recursos hídricos; arbitrar de forma 
administrativa os conflitos em relação aos recursos 
hídricos; conceder outorga do direito de uso da água 
e licença para construção de obra hidráulica (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1997b).

A atuação do SIGERH se efetivará mediante a 
articulação coordenada dos órgãos e entidades que o 
constituem e a sociedade civil. Com a Lei Comple‑
mentar nº 481/2013, a nova estrutura organizacional 
do SIGERH apresenta os seguintes órgãos: Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos – CONERH; Secre‑
taria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos – SEMARH; Comitês de Bacias Hidrográ‑
ficas – CBHs; Instituto de Gestão das Águas do Rio 
Grande do Norte – IGARN (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2013a).

As disciplinas dos órgãos compositores do sistema 
de gestão hídrica do Estado encontram‑se nos Arts. 19 
a 26 da Lei de Política Estadual de Recursos Hídricos 
(XAVIER; BEZERRA, 2005). Os órgãos integran‑
tes do SIGERH integram, de acordo com a Lei nº 
9.433/97, o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, criado na mesma Lei.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CO‑

NERH é um órgão de deliberação coletiva de caráter 
normativo do SIGERH, tendo os seguintes objetivos: 
formular as diretrizes da PERH; elaborar normas 
de uso, oferta e preservação das águas; promover a 
articulação entre os órgãos dos governos relacionados 
aos recursos hídricos com a sociedade civil; deliberar 
sobre assuntos relacionados aos recursos hídricos 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1996). Através 
da exposição dos objetivos do CONERH pode‑se 
chegar à conclusão que este é um órgão articulador 
e formulador da política de águas do Estado.

A Lei Complementar nº 481/2013, em seu artigo 
9º, altera na íntegra o texto do Art. 21, da Lei nº 
6.908/96, que define as competências do CONERH. 
De acordo com o novo texto, esse órgão tem a com‑
petência de aprovar o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos e determinar as providências necessárias ao 
seu cumprimento.

Dentre as demais competências do CONERH, 
destacam‑se ainda: estabelecer diretrizes para a 
implementação da PERH, a aplicação dos seus 
instrumentos e a atuação do SIGERH; aprovar o 
enquadramento dos corpos d’água em classe de uso 
preponderantes; promover a articulação entre os 
órgãos estaduais, federais e municipais e a sociedade 
civil no desenvolvimento da PERH; deliberar sobre a 
criação de Comitês de Bacia Hidrográfica e Agências 
de Bacias Hidrográficas; estabelecer os critérios gerais 
para cobrança e outorga do direito de uso das águas 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2013a).

Os membros do CONERH são compostos por 
representantes do Governo, da sociedade civil e de 
usuários dos recursos hídricos do Estado. Caberá à 
Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos da 
Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, 
sem prejuízo das demais competências que lhe são 
legalmente conferidas, prover os serviços de Secretaria 
Executiva do CONERH.

Secretaria de Estado de meio Ambiente  
e dos Recursos hídricos
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos – SEMARH é o órgão central do 
SIGERH, regulamentada pelo Decreto nº 13.285, 
de 22 de março de 1997. A SEMARH é um órgão 
de natureza substantiva, com a reponsabilidade de 
planejar, coordenar, supervisionar e executar ações 
públicas relativas à oferta e gerenciamento das águas 
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no Estado do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1997c).

Dentre as suas competências da SEMARH, 
apresentadas na Lei Complementar nº 482, de 03 
de janeiro de 2013, se destacam as seguintes: for‑
mular políticas, planos e programas estaduais de 
meio ambiente e recursos hídricos, supervisionando 
a sua execução; coordenar, supervisionar a execução 
das atividades de meio ambiente e recursos hídricos 
do Estado; promover a descentralização no geren‑
ciamento das águas, incentivando a participação da 
sociedade na gestão dos recursos hídricos; desenvolver 
estudos, pesquisas e projetos relacionados ao apro‑
veitamento e a preservação do meio ambiente e dos 
recursos hídricos; fixar critérios e normas referentes à 
permissão e ao uso racional da água (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2013b).

A SEMARH tem a responsabilidade de conduzir a 
política de águas no Estado do Rio Grande do Norte, 
onde compõe o SIGERH e exerce o gerenciamento 

do FUNERH. A SEMARH preside o CONERH, 
compõe o Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(CONEMA) e é o representante do Estado no Con‑
selho Nacional de Recursos Hídricos, onde integra 
o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos.

A estrutura organizacional básica da SEMARH 
pode ser vista através do fluxograma mostrado na 
Figura 1.

De acordo com Ottoni et. al. (2011), a SEMARH 
apresenta‑se vinculada aos seguintes órgãos: o Insti‑
tuto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte 
(IGARN); o Instituto de Defesa do Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA) e a Companhia de 
Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN).

A SEMARH tem a competência, juntamente à 
CAERN, de elaborar e manter atualizado o Plano 
Estadual de Saneamento Básico, um dos instrumen‑
tos da Lei nº 8.458, de 20 de fevereiro de 2004, que 
institui a Política Estadual de Saneamento Básico.

Figura 1 – Fluxograma 
da estrutura básica da 
SEMARH
Fonte: SEMARH.
Disponível em: <www.
semarh.rn.gov.br/conten-
tproducao/aplicacao/se-
marh/estrutura/enviados/
estrutura.asp>
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Comitês de Bacias Hidrográficas
Os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs são 

órgãos colegiados que atuam de forma descentralizada 
do SIGERH, tendo os seguintes objetivos, previstos 
no Art. 13 do Decreto nº 13.284/97: congregar os 
usuários de águas das bacias hidrográficas; atuar junto 
ao CONERH; colaborar com o poder público na 
administração dos recursos hídricos do Estado.

Os CBHs atuam: na área total de uma bacia hi‑
drográfica; ou na área de uma sub‑bacia hidrográfica 
de afluente do curso d’água principal da bacia, ou de 
afluente desse afluente; ou ainda na área de um grupo 
de bacias ou sub‑bacias hidrográficas contíguas.

Os CBHs são considerados a base do gerencia‑
mento participativo e integrado das águas, tendo 
um papel de deliberativo, e sendo compostos por 
representantes do Poder Público, da Sociedade Civil 
e dos usuários de água, podendo ser oficialmente 
instalados em águas estaduais e federais.

A Lei Complementar nº 481/2013, altera na ínte‑
gra o texto do Art. 25 da Lei nº 6.908/96. Dentre as 
competências dos CBHs, no âmbito de sua respectiva 
área de atuação, destacam‑se: aprovar e acompanhar 
a implementação do Plano de Recursos Hídricos da 
bacia hidrográfica correspondente e sugerir provi‑
dências necessárias ao cumprimento de suas metas; 
promover o debate e a cooperação entre os usuários 
das águas; analisar as propostas de enquadramento 
dos corpos d’água e encaminhar para análise e decisão 
do CONERH; estabelecer mecanismos de cobrança e 
sugerir os valores a serem cobrados pelo uso das águas 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2013a).

No Rio Grande do Norte existem atualmente 
quatro Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos, a 
saber: Comitê da sub‑bacia hidrográfica do Rio Pitim‑
bu, Comitê da bacia do Rio Ceará‑Mirim, Comitê do 
Rio Piranhas‑Açu e Comitê do Rio Apodi‑Mossoró.

Por efeito de lei, poderá ser criada em uma Bacia 
Hidrográfica uma Agência de Bacia, que atuará como 
uma Secretaria Executiva do CBH da respectiva 
bacia. Porém, só será criada uma Agência de Bacia 
em uma bacia em que a cobrança pelo uso da água 
tenha sido iniciada.

Instituto de Gestão das Águas  
do Estado do Rio Grande do Norte
O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio 

Grande do Norte – IGARN, criado pela Lei nº 8.806, 
de 15 de abril de 2002, é uma autarquia vinculada 

à SEMARH, dotado de personalidade jurídica de 
direito público interno e autonomia administrativa e 
financeira, com patrimônio próprio (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2002).

Em 03 de janeiro de 2013, foi promulgada a Lei 
Complementar nº 483 que dispõe sobre o Instituto 
de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do 
Norte (IGARN) e dá outras providências. De acordo 
com o Art. 1º da Lei Complementar nº 481/2013 
o IGARN passa a ser regido pelo disposto nesta Lei 
Complementar e em seu Regulamento.

Segundo o Art. 2º da Lei Complementar nº 
483/2013, o IGARN é uma entidade estadual res‑
ponsável pelo gerenciamento técnico e operacional 
das águas em todo o território estadual, dando apoio 
técnico e operacional ao SIGERH.

Dentre as competências do IGARN, elencadas 
no Art. 3º da Lei Complementar nº 483/2013, 
destacam‑se as seguintes: participar da implantação 
das políticas e programas estaduais de águas; coor‑
denar e executar as atividades de gestão de águas; 
expedir as outorgas do direito de uso dos recursos 
hídricos de domínio estadual; conceder licença de 
obras hidráulicas, sem prejuízo da respectiva licença 
ambiental; efetuar a cobrança pelo uso da água e 
aplicar as multas por inadimplência; fiscalizar os 
recursos hídricos, aplicando sanções aos infratores 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2013c).

Compete ainda ao IGARN assumir a função de 
entidade operadora estadual da infraestrutura hídri‑
ca interligada ao Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (RIO GRANDE DO NORTE, 2013c).

A regulamentação do IGARN, pela da Lei Com‑
plementar nº 483/2013, pode ser considerada como 
um grande avanço na PERH do Rio Grande do Norte, 
pois habilita o Estado a exercer a gestão dos recursos 
hídricos do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

O IGARN ainda atua, em conjunto com outros 
órgãos, no desenvolvimento de programas de mo‑
nitoramento da qualidade e quantidade da água em 
corpos hídricos do Estado. O Programa Água Azul, 
que monitora a qualidade das águas subterrâneas no 
Estado do Rio Grande do Norte tem o IGARN como 
um dos órgãos envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A solução dos problemas relacionados aos recursos 

hídricos no Brasil deve partir de uma abordagem 
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regional, através do desenvolvimento na elaboração 
das leis nos Estados para o setor. Porém, essas leis 
estaduais devem estar de acordo com a legislação 
Federal.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio 
Grande do Norte foi criado em 1996, pela Lei nº 
6.908/96, e implantado em 1998. Esse Plano pode ser 
considerado “velho”, devendo ser revisto e atualizado, 
como previsto por Lei. Atualmente esse Plano está 
sendo revisto para se adequar às novas realidades de 
oferta e demanda de recursos hídricos, inclusive ao 
Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Dos instrumentos previstos nas legislações de 
recursos hídricos, tanto Federal quanto Estadual, 
os principais são a outorga de direito de uso e a 
cobrança pelo uso da água. Esses dois instrumentos 
são geralmente complementares. A outorga pelo uso 
da água deve preceder a cobrança pelo uso da água, 
não devendo esses instrumentos serem tratados in‑
dependentemente.

No Rio Grande do Norte apenas o instrumento 
de outorga já está regulamentado, através do Decreto 
nº 13.283/97, tendo o papel de disciplinar o uso da 
água, de modo que a população possa ter acesso a 
esse recurso. Assim, o governo estadual tem posto 
em prática esse instrumentos da política de água, que 
está separado em outorga do direito de uso da água e 
licença de obras hidráulicas.

Vale salientar que para tornar o instrumento de 
outorga mais eficiente muito deve ser feito, como 
por exemplo, incentivar pesquisas e estudos na área 

de Gestão dos Recursos Hídricos, e agilizar a im‑
plantação dos demais instrumentos previstos em lei.

A cobrança pelo uso da água em uma Bacia Hidro‑
gráfica tem o papel de equilibrar a oferta e a demanda 
de água, garantindo aos usuários o seu uso eficiente. 
Esse instrumento já está previsto na Política de Re‑
cursos Hídricos do Estado, porém ainda não foi posto 
em prática, uma vez que não está regulamentado.

A política de águas do Estado sofreu um avanço 
significativo com a Lei Complementar nº 481, ade‑
quando essa política com a política federal. Assim, 
para implantação da cobrança pelo uso das águas no 
Estado, os novos instrumentos, o enquadramento 
dos corpos d’água em classe de uso e o sistema de 
informações de recursos hídricos devem ser posto 
em prática.

Outro avanço ocorreu com a Lei Complementar 
nº 483, que estruturou o IGARN, tornando‑o o 
órgão estadual responsável pela gestão dos recursos hí‑
dricos do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Por fim, devido ao fato de que as águas subterrâne‑
as têm um papel de grande importância como fonte 
de abastecimento, deve‑se pensar em uma lei que 
possibilite disciplinar o seu uso, a fim de se manter 
a quantidade e a qualidade dos aquíferos e das águas 
superficiais interligadas a eles.

Em resumo, a Política Estadual de Recursos Hí‑
dricos do Rio Grande do Norte atende aos requisitos 
de proteção dos recursos hídricos para as gerações 
presentes e futuras, em concordância com a Consti‑
tuição Federal de 1988 e a Lei das Águas.
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Risco de eutrofização  
em reservatórios de regiões semiáridas  

com uso da teoria dos conjuntos difusos

Juliana Alencar Firmo de Araújo, Raquel Jucá de moraes Sales,  
Raimundo Oliveira de Souza

RESUmO: Esta pesquisa tem como principal objeti‑
vo desenvolver uma metodologia para calcular o risco 
de eutrofização em um reservatório, baseado na teoria 
dos conjuntos difusos e nos mecanismos usados para a 
determinação do índice de estado trófico modificado. 
Para tal, foram usados os dados de um reservatório 
no estado de Ceará, Brasil, obtidos nos anos de 2001 
a 2006. Estes dados foram cedidos pela Companhia 
de Gestão de Recursos Hídricos ‑ COGERH. Para o 
cálculo do risco, o índice de estado trófico modificado 
(IETM) foi transformado em funções de pertinências, 
com base na teoria dos conjuntos difusos. Os resul‑
tados mostraram que o uso da teoria dos conjuntos 
difusos pode ser uma ferramenta importante para 
calcular o risco de eutrofização para reservatórios e, 
com isso, fornecer subsídios aos gestores dos recursos 
hídricos, na formulação de politicas públicas para o 
planejamento dos recursos hídricos, no que diz res‑
peito à qualidade de água em reservatórios.

PAlAVRAS‑ChAVE: Eutrofização, índice de estado 
trófico modificado, teoria dos conjuntos difusos.

AbSTRACT: This research has as mean subject the 
development of a methodology to calculate the risk of 
eutrophication in a reservoir, based on fuzzy set theory 
and the mechanisms used for the determination of 
the modified trophic state index (TSIM). Thereunto, 
it was used data from a reservoir, in the state of 
Ceará, Brazil, especially in years 2001 through 2006. 
These data were obtained through the Company of 
Water Resources Management – COGERH. To 
calculate the risk it was used membership functions 
of the modified trophic state index, transformed 
according to the rules of fuzzy numbers. The results 
have shown that the use of the fuzzy set theory could 
be important tool in order to calculate the risk of 
eutrophication for reservoirs and bring some help 
in the water resource management concerning with 
water quality problems.

KEywORDS: Eutrophication, modified trophic state 
index, fuzzy set theory.

INTRODUÇãO

A necessidade de armazenamento de água em 
reservatórios artificiais se intensificou devido ao cres‑
cimento populacional e as transformações climáticas 
que vem ocorrendo em escala global. Por outro lado, 
diferentes de rios, os reservatórios estão sujeitos a 
diversos processos físicos, químicos e biológicos, 
que causam severas transformações nos aspectos da 
qualidade da água dos mesmos.

Um dos mais importantes fenômenos que se de‑
senvolve nos reservatórios, e que é determinante na 
sua qualidade de água é a eutrofização. Sua formação 
é decorrente de um processo natural que ocorre em 
todos lagos e reservatórios, ou através da presença de 

uma intervenção humana, aumentando o fluxo de nu‑
trientes para o corpo hídrico, acelerando, assim, este 
processo. Sua característica principal é o crescimento 
exagerado de organismos aquáticos autotróficos, 
particularmente algas planctônicas e ervas aquáticas.

Os reservatórios do estado do Ceará, especifica‑
mente os localizados nos domínios das bacias metro‑
politanas, além de sofrerem os impactos causados pela 
própria natureza do regime climático, caracterizado 
pela irregularidade das precipitações no tempo e no 
espaço, alto poder evaporante e altas taxas de inso‑
lação durante a maior parte do ano, contribuindo 
decisivamente para o processo de salinização gradual, 
vêm sofrendo com os impactos resultantes das diver‑
sas atividades desenvolvidas ao longo de suas bacias 
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hidrográficas, além daqueles decorrentes do uso e 
ocupação do solo destas áreas sem planejamento 
prévio (FREIRE, 2000).

A caracterização do estado trófico é quantificada 
por meio de variáveis que se relacionam diretamente 
com o processo de eutrofização, em geral “clorofila‑a” 
(admitida como uma medida da biomassa de algas), as 
espécies algáceas presentes, a transparência das águas 
e as concentrações de nutrientes e oxigênio dissolvido 
(HAYDÉE, 1995). O índice de estado trófico (IET) 
utiliza‑se exatamente de algumas variáveis determi‑
nadas através de equações.

O IET de Carlson, pela sua simplicidade e obje‑
tividade, tem sido um dos mais largamente usados 
para classificação de lagos e reservatórios, embora 
tenha sido desenvolvido com base em dados de la‑
gos e reservatórios de clima temperado. Este índice 
tem como variáveis a “clorofila‑a”, a visibilidade do 
disco de Secchi e o fósforo (TOLEDO et al., 1984; 
DUARTE et al., 1997).

O valor do índice de Carlson pode ser calculado 
separadamente para cada uma das variáveis indepen‑
dente, ou média aritmética dos três índices. Em cor‑
pos d’água limitados pelo fósforo ou que possuem alta 
turbidez mineral, os valores do índice serão diferentes 
para cada variável. Os critérios para o estado trófico, 
segundo o índice, são apresentados na tabela 1.

Outra análise realizada refere‑se ao cálculo do 
índice de estado trófico para região semiárida, 
desenvolvidos por Toledo et al. (1984), que propu‑
seram uma modificação do IET de Carlson (1977), 
incluindo ainda uma expressão para o ortofosfato 
solúvel (tabela 2)

TABELA 2 
Classificação do estado trófico segundo o índice de 

Carlson modificado

Critério Estado Trófico 
IET ≤ 44 Oligotrófico

44 < IET ≤ 54 Mesotrófico
54 < IET ≤ 74 Eutrófico

IET > 74 Hipereutrófico

Fonte: CETESB (2002).

Esta versão do índice de estado trófico tem‑se 
mostrado mais adequada para a determinação do 
estado trófico em lagos de clima predominantemen‑
te tropical, segundo Tundisi et al. (1995), Calijuri 
(1988) e Ceballos (1995).

Esse artigo tem como objetivo estudar os aspectos 
de qualidade de água no reservatório Acarape do 
Meio, pertencente à bacia metropolitana de Fortaleza, 
mediante a aplicação da teoria dos conjuntos difusos, 
tentando identificar as tendências de seu estado trófi‑
co, mediante a fuzzificação do índice de estado trófico 
modificado proposto pela Companhia de Tecnologia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

A teoria dos conjuntos difusos consiste em 
caracterizar e quantificar a incerteza e imprecisão 
nos dados e relações funcionais (ZADEH, 1965; 
ZIMMERMANN, 1985). Com base nesta teoria, os 
números reais são substituídos por conjuntos difusos, 
formados por funções de pertinência, em torno de 
um valor central, os quais admitem operações arit‑
méticas próprias (ROSS, 1995), análogas às utilizadas 
com números reais. Uma operação ou um conjunto 

TABELA 1 
Critérios de Estado Trófico para o Índice de Carlson

IET Estado Trófico 

< 20 Ultra‑oligotrófico ‑ corpo hídrico de baixa produti-
vidade e de alta transparência.

21 - 40
Oligotrófico ‑ corpos hídricos de baixa produtivi-
dade em que não ocorrem interferências indese-
jáveis sobre os usos da água. 

41 - 50 

Mesotrófico ‑ corpos hídricos com produtividade 
intermediária, com possíveis implicações sobre a 
qualidade da água, mas em níveis aceitáveis na 
maioria dos casos. 

51 - 60 

Eutrófico ‑ corpos hídricos com alta produtivida-
de em relação às condições naturais, de baixa 
transparência, em geral afetados por atividades 
antrópicas, em que ocorrem alterações indese-
jáveis na qualidade da água e interferências nos 
seus múltiplos usos. 

> 61

Hipereutrófico ‑ corpos hídricos afetados significa-
tivamente pelas elevadas concentrações de maté-
ria orgânica e nutrientes, com comprometimento 
acentuado nos seus usos podendo, inclusive, 
estarem associados a episódios de floração 
de algas e de mortandade de peixes, e causar 
consequências indesejáveis sobre as atividades 
pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: TOLEDO et al. (1984).
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de operações aritméticas, pela teoria dos conjuntos 
difusos, deve ser precedida da transformação dos 
números envolvidos em conjuntos difusos, o que 
pode ser chamado de fuzzificação.

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia, 
fundamentada em uma combinação entre as formu‑
lações dos índices de estado trófico modificado () e a 
teoria dos conjuntos difusos, para determinar o risco 
de eutrofização no reservatório Acarape do Meio, no 
estado do Ceará. A metodologia proposta permite que 
haja uma transformação desses índices em funções 
de pertinência e, com isso, uma avaliação do risco 
de eutrofização possa ser realizada.

Os resultados mostraram que esta metodologia, 
bem aplicada, pode ser uma alternativa concreta na 
avaliação dos campos de risco, para diferentes regiões 
de um reservatório, e para diferentes tempos, permi‑
tindo, assim, um controle mais apropriado nas gestões 
dos recursos hídricos.

mATERIAl E méTODOS
A metodologia parte da fuzzificação das equações 

dos índices de estado trófico tanto para o fósforo total 
como para ortofosfato solúvel e clorofila‑a. Portanto, 
o processo metodológico é apresentado com base nos 
cálculos do IETM, porém com operações da aritmética 
dos números difusos.

Caracterização do Açude Acarape do meio
O açude Acarape do Meio, objeto deste estudo, 

faz parte da bacia hidrográfica do rio Pacoti com 
área de drenagem de 210,96 km2. Localizado no 
município de Redenção e fazendo parte do sistema 
da bacia metropolitana. A capacidade da barragem 
é 31.500.000,00 m3 e a vazão regularizada é de 0,15 
m3/s. A cota do sangradouro é de 130,02 m e a largura 
de 60,00 m. A tomada d’água é do tipo galeria e o 
seu comprimento é de 45,00 m (COGERH, 2011).

O açude Acarape do Meio não é mais fonte para 
o abastecimento d’água tratada do sistema integrado 
de abastecimento d’água da região metropolitana de 
Fortaleza, mas este reservatório atendeu esta região 
até inicio dos anos 70.

O sistema de produção do Acarape atende o 1º 
distrito industrial com água bruta (vazão da ordem 
de 76,0 l/s), garante o suprimento das estações de 
tratamento de água (ETA’s) de Guaiúba, Pacatuba, 
Maranguape, Redenção, Acarape, Barreira, do distrito 
de Antônio Diogo e da perenização do vale entre 

os municípios de Redenção e Acarape (CAGECE, 
2011). Quando este açude está com a capacidade 
de acumulação comprometida, o açude Gavião fica 
responsável por este abastecimento (FREIRE, 2000).

Obtenção de dados e localização  
dos pontos de coleta
Os dados foram obtidos a partir do estudo de‑

senvolvido por Ribeiro (2007), onde com a ajuda da 
COGERH foram realizadas algumas campanhas nos 
anos de 2001 e 2002.

A figura 1 mostra a distribuição dos pontos no 
reservatório.
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Figura 1. Localização das coordenadas dos pontos de 
coleta do açude Acarape do Meio.
Fonte: COGERH, 2011.

Para monitoramento da qualidade da água do 
reservatório pela COGERH, foram selecionados 
9 pontos georeferenciados, que são monitorados 
periodicamente por técnicos especializados. Foram 
escolhidos os seguintes pontos de monitoramento 
no reservatório:

	Ponto 1 – Entrada que vem de Genipapo;
	Ponto 2 – Eixo do rio Pacoti e entrada que vem 
da cidade de Pacoti;
	Ponto 3 – Entrada que vem do município de 
Palmácia;
	Ponto 4 – Próximo ao ponto 5;
	Ponto 5 – Eixo do rio Pacoti;
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	Ponto 6 – Próximo à margem direita do reser‑
vatório;
	Ponto 7 – Entre os pontos 5 e 9;
	Ponto 8 – Vertedouro;
	Ponto 9 – Próximo à derivação da adutora que 
abastece o distrito industrial de Maracanaú.

É importante ressaltar que os pontos 1, 2 e 3 
representam locais receptores d’água no reservatório 
em estudo. Em outras palavras, são as principais 
entradas que alimentam o reservatório ao longo do 
ano. Os pontos 2 e 3 recebem contribuições de zonas 
urbanas, enquanto o ponto 1 recebe contribuições 
de zonas rurais. O ponto 8 está localizado próximo 
ao vertedouro do açude. Já o ponto 9 é um ponto 
situado nas proximidades da barragem.

Indicadores de qualidade
Para se estabelecer os critérios de qualidade foram 

usados os IET’s para fósforo total, ortofosfato solúvel 
e clorofila‑a para região semiárida, desenvolvidos por 
Toledo et al. (1984), que propuseram uma modifica‑
ção do IET de Carlson (1977), incluindo ainda uma 
expressão para o ortofosfato solúvel. As equações uti‑
lizadas de 1 a 3 exprimem o índice do estado trófico 
de Carlson modificado (IETM):
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Onde:
PT = Concentrações de fósforo total;
CL_A = Concentrações de clorofila‑a;
OS = Concentrações de ortofosfato solúvel.
Foram utilizados os três índices: IETM (PT), IETM 

(CL_A) e IETM (OS). Em seguida, foi calculada a 
média deste índice (IETM).
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Teoria dos conjuntos difusos
A teoria dos conjuntos difusos pode lidar com 

dados altamente variável, linguístico, vago e incerto 
ou de conhecimento e, portanto, tem a capacidade de 
permitir um fluxo de informações lógico, confiável e 
transparente de recolha de dados para uso de dados 
em aplicações ambientais. Tem sido utilizada para 
avaliar a qualidade da água através do desenvolvi‑
mento de um índice de qualidade da água com base 
no raciocínio fuzzy (DUQUE et al., 2006).

Conjuntos difusos (fuzzy) são especialmente úteis 
quando o número de dados não é suficiente para 
caracterizar a incerteza por meio de medidas padrão 
estatística envolvendo a estimativa de freqüências.

Nos últimos anos, os métodos fuzzy demonstra‑
ram ser adequados para lidar com incerteza e subje‑
tividade nas questões ambientais.

Técnicas baseadas na teoria dos conjuntos difusos 
podem fornecer um meio para medir a intensidade 
de ultrapassar os limites regulamentados com a ajuda 
de funções de pertinência de vários níveis de quali‑
dade da água. Ela tem sido aplicada extensivamente 
na classificação da qualidade da água dos recursos 
hídricos (CHANG et al., 2001).

O conceito central da teoria dos conjuntos difusos 
é a função de pertinência que representa numerica‑
mente o grau em que um elemento pertence a um 
conjunto. Se um elemento pertence a um conjunto 
fuzzy em algum grau, o valor da sua função de perti‑
nência pode ser qualquer número entre 0 e 1. Quando 
a função de pertinência de um elemento pode ter os 
valores 0 ou 1, apenas, a teoria dos conjuntos se reduz 
à teoria clássica dos conjuntos (ZADEH, 1965).

De acordo com os conceitos fuzzy, os dados foram 
trabalhados e fuzzificados com uma base de 20% para 
cada lado, onde a concentração central representa 
aquela com maior grau de pertinência de acordo 
com a Figura 2.

Desta forma este resultado fornece um campo de 
funções de pertinência para cada substância medida 
e para cada ponto do reservatório considerado.

Fuzzificação dos índices  
de estado trófico modificado
O trabalho visa fazer uma fuzzificação dos parâ‑

metros medidos, e executar as equações 1, 2, 3 e 4 
mediante o uso das operações aritméticas difusas, 
de modo que sejam incorporadas neste modelo as 
incertezas provenientes de medidas de observações 
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de campo, deformidades das amostras de água em 
laboratório, entre outras. Para tal, as equações do 
IETM se transformaram em:
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(8)

Essas funções são representadas de acordo com 
a Figura 3.

Cálculo do risco
Risco é a probabilidade ou possibilidade de ocor‑

rência de eventos, fatos ou resultados indesejáveis. 
Por outro lado, os eventos desejáveis ou benéficos 
conduzem à noção de garantia ou confiabilidade.

Para o cálculo do risco a metodologia fuzzy prevê 
uma relação entre a carga poluente e uma resistência 
que nada mais é do que os limites estabelecidos em 
norma. Esses limites normalmente estabelecem as 
condições de qualidade do corpo hídrico. É im‑
portante observar que esta comparação é feita, na 
teoria dos conjuntos difusos, em forma de funções 
de pertinência.

Se um evento, ou a realização de um perigo é 
descrito por meio da lógica fuzzy, então a confia‑
bilidade desse evento pode ser calculado como um 
número fuzzy. Considere agora que o sistema tem 
uma resistência ~R e uma carga ~L, ambas representadas 
por números fuzzy. Uma medida de confiabilidade 
ou uma margem de segurança do sistema ( ~M) pode 
ser definida pela diferença entre a carga e resistência 
(SHRESTA et al., 1990). No presente estudo, a carga 
poluente representa as concentrações medidas no 
reservatório que foram fuzzificadas. Já a resistência 
representa os limites dos diferentes estágios de eu‑
trofização do corpo hídrico. Por exemplo, no estado 
eutrófico a função de pertinência é representada por: 
, onde 64 representa o valor do parâmetro com maior 
grau de pertinência. Assim, nós temos duas categorias 
de funções de pertinência definidos por:
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Onde:
~L = Função de pertinência para a carga de con‑

centração medida;
LL = Limite inferior da carga com grau de perti‑

nência 0 (zero);
LM = Valor da carga com grau de pertinência 1 

(um);
LU = Limite superior da carga com grau de perti‑

nência 0 (zero);
~R = Função de pertinência para a resistência 

estabelecida por norma;
RL = Limite inferior da resistência com grau de 

pertinência 0 (zero);
RM = Valor da resistência com grau de pertinência 

1 (um);
RU = Limite superior da resistência com grau de 

pertinência 0 (zero).

Uma vez calculadas essas duas funções de per‑
tinência, define‑se a função marginal de segurança 
(~M) como: 

 ~M = ~R – ~L (9)

Como deve ser observado, ~M, que é resultado de 
uma operação entre funções de pertinência, também 
é uma função de pertinência.

É importante notar que:
	Se ~M ³ 0  RF = 0 e GF = 1
	Se ~M < 0  RF = 1 e GF = 0

Onde:
RF = Risco fuzzy que representa a possibilidade 

de falha do sistema;
GF = Garantia fuzzy que representa a segurança 

do sistema não falhar.
De acordo com a teoria dos conjuntos difusos, o 

risco e a garantia são definidos por Ganoulis (1994), 
que apresentou de forma prática estes recursos com 
uso de funções de pertinência triangulares para uma 
aplicação no estudo de risco de poluição.
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Onde:
~M = Função marginal de segurança;
m = Números fuzzy da função marginal de segu‑

rança.

Graficamente, o risco representa a área negativa 
dividida pela área total e a garantia representa a razão 
entre a área positiva e a área total.
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Figura 4. Representação gráfica do risco e da garantia.

ANÁlISE DOS RESUlTADOS
Neste estudo a simulação proposta permite 

determinar o estado trófico de um reservatório em 
função dos seus parâmetros de qualidade. Para tal, 
foram usados os dados de fósforo total, ortofosfato 
solúvel e clorofila‑a obtidos no reservatório Acarape 
do Meio entre os anos de 2001e 2002. O parâmetro 
tomado como base foi o índice de estado trófico de 
Carlson modificado desenvolvido pela CETESB. Os 
resultados abaixo foram calculados a partir de uma 
tabela no Microsoft Excel, onde cada concentração 
foi fuzzificada com um desvio de 20%, onde o valor 
médio representa o número fuzzy com maior grau 
de pertinência.

Uma análise da Figura 5 permite mostrar que, 
nessa época do ano, o reservatório tem um risco alto 
de ser eutrofizado em quase toda a sua extensão, 
sendo que, nas proximidades da barragem, próximo 
aos pontos 7, 8 e 9 a situação é mais crítica, causando 
consideráveis preocupações.

Na Figura 6, os resultados mostram que o risco 
de eutrofização é baixo. As possíveis causas para 
este estado é que no mês de agosto representa um 
período onde os reservatórios estão com bastante 
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Figura 7. Distribuição do risco de eutrofia para o 
reservatório Acarape do Meio, no mês de setem-
bro de 2001.

Figura 6. Distribuição do risco de eutrofia para o 
reservatório Acarape do Meio, no mês de agosto 
de 2001.

Figura 5. Distribuição do risco de eutrofia para o 
reservatório Acarape do Meio, no mês de maio 
de 2001.
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água armazenada, proveniente da estação chuvosa. É 
importante notar que, por exemplo, nas proximidades 
dos pontos 5, 7, 8 e 9, onde há um acúmulo maior 
de água, o risco de eutrofização é menor. Entretanto, 
nos pontos 1, 2 e 3, que representam as entradas no 
reservatório, o risco de eutrofização atingiu em torno 
de 90%, o que mostra uma entrada considerável de 
nutrientes provenientes dos efluentes das cidades a 
montante do reservatório.

Uma análise da Figura 7 mostra que o risco de 
eutrofização começa a aumentar neste período, 
atingindo 44% nas proximidades do ponto 2. Isso é 
explicado pelo fato que o processo de evaporação e 
do uso de água do reservatório se intensifica a partir 
desse mês de setembro, fazendo com que seu volume 
armazenado caia aumentando assim as concentrações 
de nutrientes. Esse resultado mostra a capacidade da 
metodologia proposta, onde é possível determinar 
o estado trófico de um reservatório em forma de 
análise de risco.

Na Figura 8, observa‑se que o risco de eutro‑
fização aumentou nas proximidades da barragem, 
o que permite concluir que o estado trófico deste 
reservatório tem uma dinâmica própria que depen‑
de da estação do ano e do aporte de nutrientes no 
reservatório. Por exemplo, de acordo com a figura, 

no ponto 3, o risco de eutrofização é maior que nos 
pontos 1 e 2 e, continua grande nos pontos 5, 6, 
7, 8 e 9. Isso implica dizer que, como o ponto 3 é 
uma entrada, está havendo, nesse mês, um aporte 
maior de nutrientes proveniente dos efluentes que 
se encontram a montante do reservatório. De acor‑
do com este período esse aporte é causado pelo um 
aumento das vazões em decorrência dos primeiros 
eventos chuvosos na bacia.

A Figura 9 mostra que o estado trófico melhorou 
no mês de agosto de 2002, onde o risco de eutrofiza‑
ção caiu para um intervalo entre 18% e 45%. Isso é 
explicado pela capacidade de diluição do reservatório 
nesse mês, onde ele possui normalmente o seu volume 
máximo e começa a diminuir o aporte de nutrientes. 
A Figura 10 mostra que o risco de eutrofização caiu 
para os padrões normais, entre 0% e 24%, ou seja, 
o reservatório estava, nesta época, em bom estado.

A Figura 11 mostra uma situação bastante com‑
prometida para as águas deste reservatório estudado. 
Como pode ser observado, o risco de eutrofização no 
mês de novembro de 2002 é bastante alto em toda 
a extensão do reservatório. Seus valores variam em 
todos os pontos observados e calculados acima de 
44%, o que representa uma situação crítica para os 
padrões de qualidade de água.
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Figura 8. Distribuição do risco de eutrofia para 
o reservatório Acarape do Meio em fevereiro 
de 2002.
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Figura 10. Distribuição do risco de eutrofia para o 
reservatório Acarape do Meio, no mês de outubro 
de 2002.

Figura 11. Distribuição do risco de eutrofia para 
o reservatório Acarape do Meio em novembro de 
2002.

Figura 9. Distribuição do risco de eutrofia para o 
reservatório Acarape do Meio, no mês de agosto de 
2002.
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CONClUSÕES

Uma metodologia que combina a formulação 
do cálculo do índice do estado trófico modificado e 
teoria dos conjuntos difusos pode ser usada para de‑
terminar o risco de eutrofização em reservatórios para 
armazenar água. Neste estudo, dados do reservatório 
Acarape do Meio foram usados para esta análise. Os 
resultados mostraram que a metodologia proposta, 
com base na teoria dos conjuntos difusos, aplicada 
nos cálculos do índice de estado trófico modificado 
(IETM), mostrou‑se eficiente na determinação do 
risco de eutrofização para os diversos pontos de coleta 
do reservatório Acarape do Meio.

Os resultados mostraram que o risco varia de ponto 
para ponto dentro do reservatório, e em diferentes 
estações do ano. Este resultado permite dizer que, 
a hípotese de que os reservatórios podem ser repre‑
sentados como sistemas concentrados só é adequada 
em uma primeira análise. Em uma verificação mais 
precisa, as águas dos reservatórios possuem gradientes 

de concentração tanto nas direções longitudinal como 
transversal, mesmo para uma análise bidimensional 
horizontal.

A pesquisa mostrou que o risco de eutrofização é 
dinâmico no tempo e no espaço. Ou seja, o processo 
de eutrofização pode se acentuar em um período e 
desacelerar em outro, fazendo com que as águas da‑
quele corpo hídrico se recuperem rapidamente. Isto 
foi verificado no mês de maio de 2006 onde o risco 
de eutrofização ficou em média de 90% em toda a 
extensão do reservatório;

Finalmente, os resultados mostraram que o 
reservatório Acarape do Meio recebe muitas con‑
centrações de nutrientes provenientes de tributários 
que se encontram a montante do mesmo. Este fato 
é explicado considerando que a montante deste 
reservatório podem ser encontradas algumas cida‑
des, como é o exemplo de Pacoti, que lançam seus 
efluentes diretamente neste rio, causando, assim, um 
aumento considerável no aporte de nutrientes para 
o reservatório.
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Avaliação do estado trófico  
de um lago urbano raso

Carla Cristina bem, maria Cristina borba braga,  
Júlio César Rodrigues de Azevedo

RESUmO: Como decorrência do aporte de contamina‑
ção por fontes pontuais e difusas, os recursos hídricos têm 
sofrido impactos significativos em relação à qualidade das 
suas águas. Um destes impactos é a eutrofização, fenômeno 
observado principalmente em ambientes lênticos, que ocorre 
devido à carga excessiva de nutrientes, fósforo e nitrogênio, 
os quais contribuem para o desenvolvimento de fitoplânc‑
ton e macrófitas aquáticas em níveis acima do crescimento 
natural. Esta pesquisa estudou a dinâmica do processo de 
eutrofização em um lago urbano raso, tendo sido utilizado 
o lago do rio Barigui como estudo de caso. Para identificar 
o estado de trofia do lago Barigui, foi utilizado o Índice do 
Estado Trófico (IET). As análises de nutrientes na coluna 
d’água permitiram observar que há elevada disponibilidade 
de nutrientes no sistema, principalmente fósforo (0,17 mg 
L‑1 a 0,53 mg L‑1), devendo ser salientado que a concent‑
ração total, observada em todas as amostras, esteve acima 
do especificado pela Resolução CONAMA nº 357/05. A 
relação nitrogênio total/fósforo total permitiu identificar 
que o nitrogênio é o fator limitante no lago Barigui. As 
análises de clorofila‑a possibilitaram estimar a biomassa 
fitoplanctônica e o nível trófico. Também foi observado 
que o período de florescimento de algas no lago Barigui, 
ocorre entre os meses de maio e novembro, enquanto o 
de decomposição, entre dezembro e abril. A aplicação do 
IET(PT) permitiu Classificar o sistema em categorias que 
variaram de supereutrófico a hipereutrófico, enquanto a 
Classificação de acordo com o IET(Cl‑a) permitiu Classificar 
entre ultraoligotrófico e supereutrófico.

PAlAVRAS‑ChAVE: Nutrientes. Clorofila‑a. IET. Eu‑
trofização.

AbSTRACT: Water resources have been impacted as a 
consequence of both point source and diffusive source of 
contamination. One of these impacts is eutrophication, a 
phenomenon observed mainly in lakes, which is a result of 
nutrient input, nitrogen and phosphorus. These elements 
contribute to the development of phytoplankton to levels 
beyond natural growth. This research studied the dynamics 
of the eutrophication process in a shallow urban lake with 
Barigui Lake being used as a case study. In order to char‑
acterize the eutrophication process in this lake, the Trophic 
State Index (STI) was applied. The analyses of parameters 
such as nitrogen and phosphorus concentrations were of 
fundamental importance to understand the dynamics of the 
eutrophication process. The results of the analyses produced 
for the water column allowed to observe that there is a high 
nutrient availability, especially phosphorus, and it has to be 
mentioned that its total concentration, in all samples, were 
above legal specification. Total nitrogen to total phosphorus 
ratio allowed identifying that nitrogen is the limiting factor 
to Barigui Lake. Results of the analyses of chlorophyll‑a 
allowed characterizing the system as oligotrophic (0,14 μg 
L‑1, P1, first sampling campaign) to eutrophic (34,79 μg L‑1, 
P2B, third sampling campaign). It was also observed that 
the time span of primary production in the Barigui Lake oc‑
curs between May and November, whereas decomposition 
between December and April. The application of STI‑TP 
characterized the system as supereutrophic to hipereutro‑
phic, whereas STI‑Cha characterized as ultraoligotrophic 
to supereutrophic.

KEywORDS: Nutrients. Chlorophyll‑a. STI. Eutro‑
phication.

INTRODUÇãO

Nas últimas décadas, o crescimento populacional 
associado ao aumento das atividades industriais e à 
expansão agrícola, foi significativo e, consequente‑
mente, resultou em impactos ambientais. Em áreas 
com elevada densidade populacional observa‑se que 
os impactos ambientais ocorrem, principalmente, de‑
vido ao lançamento de efluentes domésticos e indus‑

triais, os quais aportam matéria orgânica, nutrientes, 
substâncias inorgânicas e tóxicas. Por outro lado, em 
áreas de baixa densidade populacional a contribuição 
de nutrientes e sedimentos à bacia de drenagem são 
as principais fontes de impactos aos corpos aquáticos.

A introdução de matéria orgânica oriunda de esgo‑
tos domésticos altera principalmente a qualidade da 
água de lagos e reservatórios, pois apresenta elevadas 
concentrações de matéria orgânica, fósforo e nitro‑
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gênio. O aumento da concentração de nutrientes, 
principalmente em ambientes lênticos, pode levar 
ao estado de eutrofização (VON SPERLING et al., 
2008). Quando ocorre de forma natural, a eutrofi‑
zação é um processo gradual e lento, ao contrário da 
eutrofização artificial ou cultural, que ocorre de forma 
acelerada, com aumento desordenado da produção 
de biomassa fitoplanctônica, o que impossibilita a 
sua incorporação pelo sistema aquático na mesma 
velocidade de produção, provocando, assim, um 
desequilíbrio ecológico (FERREIRA et al., 2005). Os 
impactos decorrentes do elevado desenvolvimento da 
biomassa, são o aumento da turbidez e da cor, redução 
da concentração de oxigênio dissolvido, alteração do 
sabor e do odor, o que pode ocasionar mortandade de 
peixes e outros seres vivos, além de restrições quanto 
à balneabilidade.

Diversos pesquisadores têm analisado o processo 
de eutrofização e suas implicações, como por exem‑
plo, a relação entre nutrientes, estado trófico e eutro‑
fização (DODDS, 2007); relação entre a limitação 
das concentrações de nitrogênio e fósforo em lagos e 
suas implicações no controle da eutrofização (ABELL 
et. al., 2010); liberação de substâncias aleopáticas por 
algumas espécies de algas que inibem o desenvolvi‑
mento de outras (GRANELLI et. al., 2008); avaliação 
da redução de cargas aportadas ao reservatório e sua 
relação com a alteração do estado trófico (JEPESSEN 
et. al., 2005; KAGALOU et. al., 2008). Genkai‑Kato 
e Carpenter (2005), determinaram a relação entre 
o reciclo do fósforo no ambiente e a eutrofização. 
Entretanto, muitos aspectos relacionados ao proces‑
so de eutrofização não estão esclarecidos como, por 
exemplo, a relação da concentração de nutrientes 
com o quadro de mudanças climáticas (FRAGOSO 
JÚNIOR et al., 2011, FEUCHTMAYR et al., 2009), 
isso devido à importância das condições hidrológicas 
e da temperatura para o desenvolvimento de algas, o 
que pode alterar a ciclagem de nutrientes (SAHOO 
e SCHLADOW, 2008).

Para avaliar a eutrofização é necessário monitorar 
a qualidade da água, principalmente as concentrações 
dos nutrientes nitrogênio e fósforo, além de estimar 
a concentração de biomassa, representada pela con‑
centração de fitoplâncton. Visando cumprir estes 
objetivos, além do monitoramento das concentrações 
de nutrientes e de biomassa, foram desenvolvidos di‑
versos índices que relacionam o estado de eutrofização 
com as concentrações desses elementos.

A classificação de ecossistemas aquáticos por meio 
de índices de estado trófico é comum em ciências 

aquáticas (DODDS et al., 1998). Uma dos índi‑
ces utilizados é o Índice do Estado Trófico – IET, 
desenvolvido por Carlson (1977). Este índice tem 
como finalidade tornar mais objetiva a resposta de 
estudos envolvendo a eutrofização e a classificação 
de corpos aquáticos. Carlson, por meio da análise 
de dados coletados em lagos de regiões temperadas, 
estabeleceu um índice que utiliza valores de concen‑
tração de clorofila‑a e fósforo total, e transparência 
do disco de Secchi.

Entretanto, como as equações de Carlson foram 
desenvolvidas para ambientes de clima temperado, 
o metabolismo dos seres vivos difere daquele de 
ambientes tropicais e sub‑tropicais. Assim, no Brasil, 
Toledo Júnior et al. (1983) realizaram estudos para 
adequar, a ambientes sub‑tropicais, as equações desen‑
volvidas por Carlson. Da mesma forma que Carlson, 
aplicaram a análise de regressão linear aos valores das 
concentrações de fósforo total, ortofosfato, clorofila‑a 
e transparência do disco de Secchi a reservatórios do 
Estado de São Paulo.

No Estado de São Paulo, desde 1983, a Compa‑
nhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CE‑
TESB) tem aplicado este índice para a determinação 
do estado de eutrofização de ambientes lênticos. 
Entretanto, para que este índice pudesse representar 
a realidade dos ambientes aquáticos, que mudam em 
função do uso e ocupação do solo e da variação das 
características dos corpos aquáticos no tempo e no 
espaço, houve a necessidade de adequar as equações. 
Como consequência, foram inseridas outras catego‑
rias de trofia em função das alterações propostas por 
Toledo Júnior (1990).

A última atualização do IET foi realizada por 
Lamparelli (2004), que utiliza a concentração de 
fósforo total e clorofila‑a para determinar o estado 
trófico, cujo resultado é composto pelo Índice do 
Estado Trófico para o fósforo ‑ IET(PT) e pelo Índi‑
ce do Estado Trófico para a clorofila‑a ‑ IET(Cl‑a), 
calculados pelas Equações 1 e 2.
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em que:
PT = concentração de fósforo total medida à 

superfície da água, em μg L‑1
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Cl‑a = concentração de clorofila‑a medida à super‑
fície da água, em μg L‑1

ln = logaritmo natural

Os resultados do IET correspondentes ao fósforo, 
IET(PT), devem ser entendidos como uma medida 
do potencial de eutrofização, pois esse nutriente atua 
como o agente causador do processo. A avaliação 
correspondente à clorofila‑a, IET(Cl‑a), por sua vez, 
deve ser considerada como uma medida da resposta 
do corpo hídrico ao agente causador, indicando de 
forma adequada o nível de crescimento de algas no 
corpo aquático.

Devido à possibilidade de diferentes Cl‑assifi‑
cações, para a análise dos dois parâmetros, deve ser 
calculado o IET Médio, que é determinado pela 
média aritmética entre os resultados do IET (PT) e 
IET (Cl‑a), conforme a Equação (3).
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Deve‑se considerar que em um corpo hídrico, no 
qual o processo de eutrofização encontre‑se plena‑
mente estabelecido, o estado trófico determinado pelo 
índice da clorofila‑a coincidirá com o estado trófico 
determinado pelo índice do fósforo. Por outro lado, 
nos corpos hídricos em que o processo esteja limitado 
por fatores ambientais, como a temperatura da água 
ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila‑a 
irá refletir este fato, resultando em um estado trófico 
em um nível inferior àquele determinado pelo índice 
do fósforo.

Dessa forma, em bacias que possuem elevada carga 
de matéria orgânica, nutrientes e outros poluentes, a 
determinação do IET permite uma avaliação consis‑
tente do estado de degradação do corpo aquático. No 
que se refere à eutrofização das águas continentais, 
o resultado do cálculo deste índice pode orientar 
a tomada de decisão sobre a gestão dos recursos 
hídricos, pois este índice é de fácil aplicação devido 
à praticidade das determinações analíticas dos parâ‑
metros fósforo total e clorofila‑a, além de ser de fácil 
interpretação.

Considerando os aspectos citados anteriormente, 
esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade 
da água de um reservatório urbano, raso, de controle 
de cheias e determinar o estado de eutrofização apli‑
cando o IET, conforme apresentado por Lamparelli 
(2004).

ÁREA DE ESTUDO
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi adota‑

do como estudo de caso o lago do Parque Barigui, 
localizado em Curitiba, PR. A bacia do rio Barigui, 
uma das principais bacias da Região Metropolitana de 
Curitiba, está situada em área de intensa urbanização, 
industrialização e atividades agrícolas. A extensão 
total do rio é de 67 km, com área de drenagem de, 
aproximadamente, 279 km2, localizada entre as co‑
ordenadas geográficas 25º 13’ 24” e 25º 38’ 23” Sul 
e 49º 15’ 00” e 49º 22’ 29” Oeste. Suas nascentes 
situam‑se no município de Almirante Tamandaré, 
na serra da Betara, e sua foz no rio Iguaçu, na divisa 
entre os municípios de Araucária e Curitiba (FILL e 
SANTOS, 2002).

O lago do Parque Barigui possui um volume mé‑
dio e 356 mil m3 e área de 270 mil m2. Caracteriza‑se 
por pequenas profundidades, que variam de 0,10 
m a 1,85 m, com profundidade média de 1 m. Se‑
gundo Villa (2005), o tempo de residência do lago 
Barigui, considerando a vazão afluente média, é de 2 
dias, aproximadamente. Possui um comportamento 
hidrodinâmico caracterizado por baixas velocidades, 
sendo que a velocidade média da água do lago não 
sofre influência das vazões; e a mistura das águas 
ocorre apenas devido à ação de ventos com velocidade 
a partir de 10 m s−1 (VILLA, 2005).

mETODOlOGIA
Em função do tamanho do lago Barigui, para 

a identificação do grau de trofia foram realizadas 
quatro campanhas para coleta de amostras em dois 
pontos; suficientes para avaliar o processo de eutro‑
fização. Com a finalidade de verificar os períodos 
de florescimento de algas (produção primária) e 
de decomposição do material autóctone (algas), as 
campanhas foram realizadas considerando períodos 
que representassem as diferentes estações ano, isto é, 
abril (coleta 1), junho (coleta 2), setembro (coleta 
3) e dezembro (coleta 4). No ponto P1, com carac‑
terísticas de ambiente lótico e baixa profundidade 
(0,5 m), foram coletadas amostras da superfície da 
coluna d’água. No ponto P2, localizado no interior 
do lago, com características lênticas e profundidade 
de 1,5 m, foram coletadas amostras na superfície 
da coluna d’água e a 0,5 m de profundidade. Esta 
adoção baseou‑se na preferência das algas por esta 
profundidade, tanto em lagos rasos como profundos 
(APHA, 1998). A localização do pontos é apresentada 
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Figura 1, sendo que foi adotada a denominação P2A 
e P2B para o Ponto 2.
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Figura 1. Localização espacial dos pontos de coleta
Fonte: Adaptado de IPPUC (2010)

Das amostras coletadas em cada campanha foram 
realizadas análises para a determinação da concentra‑
ção do pigmento clorofila‑a (extração com acetona 
90%) e fósforo total (digestão com persulfato de 
potássio e ácido sulfúrico, método colorimétrico do 
ácido ascórbico), ortofosfato (método colorimétrico 
do ácido ascórbico), oxigênio dissolvido (método 
Winkler), nitrogênio amoniacal e nitrogênio orgânico 
(Macro‑Kjedhal). As análises destes parâmetros foram 
realizadas de acordo com procedimentos apresentados 
no Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (APHA, 1998). A determinação do 
pH foi realizada por leitura direta em sensor poten‑
ciométrico, em pHgâmetro marca Wissenschaftlieh 
– Technische Werksstalten GmbH & CoKG, modelo 
330i). A determinação do IET foi realizada conforme 
metodologia definida por Lamparelli (2004). Para a 
avaliação da correlação entre os resultados para os 
pontos de amostragem e coletas foi realizada a análise 
estatística ANOVA.

RESUlTADOS
Avaliação das concetrações de nutrientes  
e de Clorofila‑a
As concentrações de fósforo total nos três pontos 

de coleta, nas quatro campanhas, variaram de 0,17 mg 
L‑1 PO4

‑3 a 0,53 mg L‑1 (Tabela 1) e foram superiores 
ao valor estabelecido pela Resolução CONAMA nº 
357/05, de 0,025 mg L‑1 P, para ambientes lênticos, 
com tempo de residência de 2 a 4 dias e águas de 
Classe 2. As concentrações de ortofosfato também 
foram elevadas, e variaram de 0,04 a 0,35 mg L‑1 
(Tabela 1).

Para o ponto P1, as concentrações de ortofosfato 
foram elevadas nas quatro campanhas. Esta forma 
de fósforo está associada à introdução de esgoto e 
carreamento de solos pela drenagem superficial de 
áreas agrícolas. O ponto P2A, localizado no interior 
do lago, apresentou resultados para as formas de 
fósforo inferiores às do ponto P1; estas concentrações 
podem ser devidas ao efeito de mistura e diluição do 
lago. Por outro lado, os valores das concentrações 
referentes à terceira campanha foram superiores aos 
das demais campanhas, o que pode estar associado 
à liberação de fósforo do sedimento para a coluna 
d’água neste período. No ponto P2B, os resultados 
para a concentração de fósforo total na coluna d’água 
foram superiores aos demais pontos. Devido a sua 
maior profundidade pode haver ocorrido liberação de 
fósforo pelo sedimento e/ou sedimentação de sólidos 
aos quais o fósforo pode estar adsorvido.

Por sua vez, os resultados para o ortofosfato 
indicam que há fontes pontuais de lançamento de 
esgoto que contribuem para a concentração desta 
espécie no sistema. As baixas concentrações de orto‑
fosfato em comparação com as do fósforo total neste 
ponto, podem ser devido ao consumo desta forma 
pela biomassa.

As concentrações de nitrogênio amoniacal foram 
baixas e estiveram abaixo do limite estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 357/05 (3,70mg L‑1 de 
nitrogênio na forma amoniacal em pH <7,5). De 
acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, 
na 3ª campanha, o ponto P1 apresentou concentra‑
ções de nitrogênio amoniacal superiores em relação 
às demais campanhas, concentrações que podem 
ser provenientes de fontes pontuais como despejos 
clandestinos de esgoto in natura no lago.

Cabe salientar que de acordo com informações 
produzidas por Hardt e colaboradores (2007), para 
a realização do Plano de Despoluição Ambiental 
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(PDA), foi identificado que, em um raio de 200 m, 
no qual estão incluídos 780 lotes, foi observado que 
existiam situações irregulares, isto é, lotes que não 
estavam ligados à rede de esgoto da Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR. Consequente‑
mente existe a possibilidade de descargas clandesti‑
nas de esgoto no rio Barigui próximo à entrada do 
lago. Atualmente, tal afirmativa é corroborada pelos 
resultados obtidos com o levantamento dos pontos 
de lançamento irregular de esgoto tornado possível 
pela implementação do Sistema de Informações Ge‑
orreferenciadas para Monitoramento de Serviços de 
Saneamento, produzido pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e ope‑
rado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Curitiba, utilizado para o controle e fiscalização 
da situação atual da rede de coleta de esgoto. De 
acordo com as informações obtidas a rede de coleta 
de esgoto não contempla todos os lotes da área do 
Parque Barigui. (IPPUC, contato pessoal, 2012).

Nas terceira e quarta campanhas, o ponto P2A 
apresentou valores elevados para as concentrações 
de nitrogênio orgânico em relação àqueles das de‑
mais campanhas, enquanto os valores de nitrogênio 

amoniacal foram inferiores, indicando, provavel‑
mente, consumo desta forma de nitrogênio. Nestas 
campanhas também foi observado um aumento na 
concentração de clorofila‑a, o que indica, de forma 
indireta, a presença de fitoplâncton.

As elevadas concentrações de nitrogênio orgâni‑
co nos pontos P2A e P2B, nas 3ª e 4ª campanhas, 
indicam contribuição da biomassa fitoplanctônica 
à concentração desta forma de nitrogênio, além da 
possível presença de esgotos domésticos identificados 
pelas concentrações em P1. Em relação ao nitrogênio 
amoniacal, na 1ª campanha, o P2B apresentou a con‑
centração de 0,53 mg L‑1 N‑NH3, maior em relação às 
demais campanhas. Nesta campanha, a concentração 
de nitrogênio amoniacal pode ter representado o 
produto final da decomposição da matéria orgânica 
oriunda da produção primária no lago. A partir do 
resultado da ANOVA, para o intervalo de confiança 
de 95%, pode‑se deduzir que não houve diferença 
estatística entre os valores de concentrações dos 
parâmetros analisados entre os pontos amostrados.

Apesar da alta disponibilidade de nutrientes na 
coluna d’água, o crescimento do fitoplâncton não foi 
uniforme durante o período de estudo, o que pode in‑

TABELA 1 
Resultados dos parâmetros analisados nos pontos monitorados no lago barigui

PARÂmETROS
PONTOS

INFERÊNCIA P1 P2A P2b
Clorofila‑a

(μg L-1)
Média 0,23 4,25 10,89

Desvio Padrão 0,12 4,15 15,96
Fósforo Total

(mg L-1)
Média 0,25 0,22 0,35

Desvio Padrão 0,11 0,08 0,16
Ortofosfato

(mg L-1)
Média 0,22 0,08 0,09

Desvio Padrão 0,14 0,04 0,04
Nitrogênio Total

(mg L-1)
Média 2,42 2,12 2,77

Desvio Padrão 0,87 0,28 0,50
Nitrogênio Amoniacal

(mg L-1)
Média 0,67 0,28 0,42

Desvio Padrão 0,87 0,28 0,50
Oxigênio dissolvido

(mg L-1)
Média 5,09 6,50 6,45

Desvio Padrão 2,08 3,87 3,35

pH
Média 6,83 7,31 7,37

Desvio Padrão 0,21 0,91 0,95
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dicar que outros fatores inibiram o desenvolvimento 
da biomassa fitoplanctônica como luz e temperatura.

Como pode ser observado na Tabela 1, no ponto 
P1 não houve crescimento expressivo de biomassa 
fitoplanctônica, tendo sido determinada a concen‑
tração mínima de 0,14 μg L‑1, na 1ª campanha, e 
máxima de 0,42 μg L‑1, na 2ª campanha. O baixo 
crescimento de fitoplâncton nesta área do lago pode 
estar associado às características hidráulicas, ao am‑
biente lótico, com correnteza, e à baixa profundidade 
da coluna d’água, que variou de 0,50 m, na 1ª cam‑
panha, a 0,70 m, na 3º campanha.

Ao contrário do ponto P1, o ponto P2A apresen‑
tou características de ambiente lêntico e profundidade 
da coluna d’água variando de 1,10 m, na 2ª campa‑
nha, a 1,50 m na 1ª campanha. As concentrações 
dos nutrientes também foram elevadas, 0,18 mg L‑1 
a 0,34 mg L‑1 para o fósforo total, e 2,35 mg L‑1 para 
o nitrogênio orgânico, observadas na 3ª campanha. 
Nesta campanha, também foi observada a maior 
concentração de biomassa, 10,22 μg L‑1 de clorofila‑a. 
Segundo Wetzel (1983), ambientes aquáticos que 
apresentem concentração de clorofila‑a acima de 10 
μg L‑1 podem ser considerados eutrofizados. Deve‑se 
ressaltar que a 3ª campanha foi realizada na primavera 
(setembro), período em que o florescimento de algas 
ocorre naturalmente.

Para o ponto P2B, a 0,50 m de profundidade e 
em região lêntica, para as três primeiras campanhas, 
as concentrações de clorofila‑a foram superiores aos 
demais pontos de coleta. Deve ser salientado que as 
característica deste ponto favorecem o crescimento 
e florescimento de algas. Na 3ª campanha, a con‑
centração de clorofila‑a foi de 34,79 μg L‑1, valor 
que permite considerar que, durante o período da 
primavera, o lago Barigui apresentou‑se como um 
sistema eutrofizado.

Os valores de produção primária interferem no 
consumo e na produção de oxigênio no sistema aquá‑
tico. Para o ponto P2B, a partir das concentrações 
de oxigênio dissolvido e de clorofila‑a, foi possível 
observar a sazonalidade do florescimento e decom‑
posição de algas no lago. Isso em termos de consumo 
de oxigênio para a estabilização da matéria orgânica, 
produção de biomassa e de oxigênio (Figura 2).

Observando os valores das concentrações de OD 
e de clorofila‑a é possível afirmar que, entre os meses 
de dezembro e abril, o lago esteve em período de 
decomposição. Nesta fase, devido aos processos de es‑
tabilização da matéria orgânica autóctone ou alóctone 
e respiração de seres vivos presentes no lago, a pro‑

dução de oxigênio foi baixa e seu consumo elevado. 
Por outro lado, entre os meses de maio e novembro o 
lago encontrava‑se em período de produção primária.

Como pode ser observado na Figura 2, nas duas 
primeiras campanhas, tanto o ponto P2A como o 
P2B apresentaram baixas concentrações de oxigênio 
dissolvido e biomassa como clorofila‑a, enquanto a 
produção de oxigênio atingiu os maiores valores na 3ª 
campanha, realizada no mês setembro, em que ocorreu 
o florescimento de algas no lago. Por outro lado, os 
perfis de oxigênio e de crescimento da biomassa no 
ponto P1 não permitiram identificar a sazonalidade, 
ao contrário do que foi observado nos demais pontos. 
Vários fatores contribuem para que o ponto P1 apre‑
sente um comportamento diferente, por exemplo, a 
predominância, de ambiente lótico com baixa profun‑
didade, correnteza e suscetibilidade à ação dos ventos.

ÍNDICE DO ESTADO TRÓFICO
Para a determinação deste índice foram adotados 

os estados de trofia ultraoligotrófico, oligotrófico, me‑
sotrófico, eutrófico, supereutrófico e hipereutrófico, 
cujos limites, para lagos, em cada nível de trofia, são 
apresentados na Tabela 2.

Em relação à concentração de fósforo (IET‑PT), a 
característica do ponto P1 variou de Supereutrófico 
a Hipereutrófico (Figura 3). Entretanto, em relação 
à clorofila‑a, apresentou‑se, nas quatro campanhas, 
como Ultraoligotrófico. Durante o período de desen‑
volvimento da pesquisa, embora existisse disponibi‑
lidade de nutrientes, não foi observado crescimento 
significativo de algas (Tabela 1).

Em função das elevadas concentrações de fósforo 
total, da mesma forma que para o ponto P1, para 
o ponto P2A, os resultados referentes ao IET(PT) 
permitiram classificar o sistema como Supereutrófico 
a Hipereutrófico (exceto P1 na 4ª campanha). Em 
relação às concentrações de clorofila‑a, o estado de 
trofia do ponto P2A, variou de Ultraoligotrófico, na 
1ª campanha, a Mesotrófico, nas 2ª e 3ª campanhas.

Como os valores da concentração de clorofila‑a 
obtidos para o ponto P2A foram superiores em rela‑
ção ao ponto P1, a partir do cálculo do IET médio, a 
classificação resultou em Eutrófico, na 2ª campanha, 
e Supereutrófico na 3ª. Portanto, pode‑se afirmar 
que, em função dos resultados IETL para os pontos 
P1 e P2A, o cálculo do IET médio possibilitou o 
enquadramento do lago Barigui em categorias tróficas 
que indicam impactos devido à presença excessiva de 
algas. Este fato foi observado apenas no ponto P2A, 
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Figura 2. Perfis de 
oxigênio dissolvido 
e concentração 
de clorofila‑a nos 
pontos de coleta.
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TABELA 2 
Classificação do estado trófico segundo o índice de Lamparelli, modificado para lagos e reservatórios

Estado Trófico Critério P‑total
(mg PO4

3‑m‑3)
Clorofila‑a
(mg m‑3)

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 8 Cl‑a ≤ 1,17
Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 8 < P ≤ 19 1,17 < Cl‑a ≤ 3,24
Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 19 < P ≤ 52 3,24 < Cl‑a ≤ 11,03
Eutrófico 59 < IET ≤ 63 52 < P ≤ 120 11,03 < Cl‑a ≤ 30,55
Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 120 < P ≤ 233 30,55 < Cl‑a ≤ 69,05
Hipereutrófico IET> 67 233< P 69,05 < Cl-a

Fonte: adaptado de CETESB (2006)

 
 

3 

 

Figura 3. Estados de trofia do lago 
Barigui de acordo com IETL.

TABELA 3 
Relação N/P

Campanha Ponto de coleta Nitrogênio total Fósforo total N/P
1
2
3
4

P1

1,83
0,92
3,75
2,45

0,23
0,16
0,42
0,19

7,8
5,6
8,9

12,7
1
2
3
4

P2A

1,53
0,99
2,85
2,56

0,19
0,18
0,34
0,19

7,9
5,5
8,3

13,1
1
2
3
4

P2B

2,75
0,97
4,24
2,62

0,24
0,53
0,44
0,19

11,5
1,8
9,7

13,3
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na 3ª campanha, quando foi identificada a concen‑
tração de clorofila‑a de 10,22 μg L‑1.

Por sua vez, o ponto P2B, nas quatro campanhas, 
apresentou valores para a concentração de clorofila‑a 
superiores aos demais pontos de coleta, principalmen‑
te na 3ª campanha, quando foi observado o período 
de florescimento de algas. Assim como a classificação 
do IETL em relação aos pontos P1 e P2A, o cálculo 
do IET (PT) permitiu classificar o lago em categorias 
tróficas que indicam estados de eutrofização avança‑
dos. Para este ponto, na 3ª campanha, o IET (Cl‑a) 
apresentou como resultado o nível Supereutrófico. 
Corpos aquáticos que se enquadrem neste nível, 
apresentam alta produtividade primária e estão asso‑
ciados a episódios de floração de algas. O aumento da 
concentração do pigmento clorofila‑a foi observado 
durante a primavera; período em que há maior cres‑
cimento e florescimento natural das algas, devido às 
condições propícias como luz e temperatura.

A avaliação dos resultados dos cálculos do IET 
(PT) e do IET (Cl‑a), para os pontos P1, P2A e 
P2B, para as quatro campanhas, possibilita afirmar 
que o sistema não se encontrava em processo de 
eutrofização estabelecido, pois os estados tróficos 
indicados pelo IET (PT) não coincidem com IET 
(Cl‑a), exceto para o P2B, na 3ª campanha. Dessa 
forma, pode‑se afirmar que os pontos P2A e P2B do 
lago Barigui encontravam‑se eutrofizados durante as 
coletas realizadas no período da primavera.

Um fator que pode estar limitando o crescimen‑
to das algas em outros períodos do ano é a relação 
nitrogênio total/fósforo total. A partir desta relação 
pode‑se determinar qual dos dois é o nutriente 
limitante para o crescimento. Assim, aplicando o 
critério definido por Thomann e Mueller (1987), 
para lagos pequenos com predominância de fontes 
pontuais, como é o lago Barigui, se a razão N/P for 
menor do que 10, a limitação ao crescimento das 
algas é fornecida pelo nitrogênio. Portanto, conforme 
apresentado na Tabela 3, da análise da relação N/P, 
pode‑se deduzir que, para o período do estudo, isto 
é, de abril a dezembro, o ambiente do lago Barigui foi 
limitado em termos de concentração de nutrientes, 
principalmente pelo nitrogênio, e que a limitação 
por fósforo ocorreu na quarta campanha, para os três 

pontos de coleta e, na 1ª campanha no ponto P2B. 
A limitação por fósforo pode ser devida ao consumo 
pela biomassa presente no sistema. Dever ser salien‑
tado que a limitação pelo nitrogênio também foi 
observada nos estudos de Villa (2005).

Um dos fatores que podem explicar a limitação 
pelo fósforo na 4ª campanha é o florescimento de 
algas que ocorreu na 3ª campanha. Isso devido à ne‑
cessidade de consumo de nutrientes para o aumento 
da população de fitoplâncton.

CONClUSãO
Apesar da abundância de fósforo no sistema e deste 

nutriente ser considerado, normalmente, o limitante 
para o florescimento de algas em águas interiores, no 
caso do lago Barigui foi observado que o nitrogênio é 
o nutriente limitante e, portanto, para que seja possível 
reduzir e/ou evitar o processo de eutrofização, o aporte 
deste nutriente ao sistema do lago deve ser reduzido. Para 
isso, é necessário identificar possíveis lançamentos de 
esgoto in natura a montante do lago ou mesmo no seu 
interior. A introdução destes nutrientes deve ser revista, 
para tanto deve‑se considerar um plano de gerenciamen‑
to para evitar lançamentos no rio Barigui e seu lago.

Apesar das concentrações de nutrientes terem 
sido elevadas duranto todo o período da pesquisa, 
somente na privamera foi observado o crescimento 
de algas. Durante os meses de maio a novembro o 
lago encontrava‑se em período de florescimento de 
fitoplâncton e entre dezembro e abril em período 
decomposição da biomassa fitoplânctonica.

A aplicação do IET(PT) possibilitou a classificação 
do sistema em categorias que variaram de Supereu‑
trófico a Hipereutrófico, enquanto a aplicação do 
IET(Cl‑a) possibilitou a classificação do sistema 
entre os níveis Ultraoligotrófico e Supereutrófico. 
Os resultados produzidos para o IET(Cl‑a) foram 
de grande importância para avaliar o nível trófico 
durante o florescimento das algas, tendo sido possível 
determinar que, na 3ª campanha, o lago encontrava‑se 
eutrofizado a nível Supereutrófico. Entretanto, é im‑
portante afirmar que o sistema não se encontra em 
processo de eutrofização plenamente estabelecido, pois 
os resultados das categorias tróficas não coincidem.
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Metodologia multicriterial  
para orientação de processos decisórios  

relativos a intervenções em cursos  
de água em áreas urbanas

Adriana Sales Cardoso 
márcio benedito baptista

RESUmO: Intervenções em cursos de água urbanos tem 
sido alvo de ampla discussão. O lugar de destaque que 
vem sendo assumido pelas abordagens ambientalmente 
integradas, em contraposição às tradicionais técnicas 
de engenharia, insere novos elementos aos processos de 
análise e decisão – múltiplas disciplinas, escopos e atores –, 
ampliando as dificuldades inerentes à escolha de soluções.

Em vista da carência de metodologias voltadas ao 
suporte do processo ora citado, este trabalho apresenta 
uma proposta de ferramenta com tal finalidade, buscando 
integrar variáveis fluviais, ambientais e urbanísticas.

A metodologia proposta, a ser empregada na fase de 
estudos preliminares das operações urbanísticas que apre‑
sentam interferências ou implicam intervenções diretas em 
rios e córregos, consiste na estruturação das etapas de um 
processo decisório multicriterial, considerando os objetivos 
da intervenção, o diagnóstico dos meios fluvial e urbano, 
a concepção de alternativas e a análise de sua viabilidade, 
a análise de seu desempenho, impactos, custos e atendi‑
mento aos objetivos, permitindo, finalmente, realizar‑se a 
comparação global das alternativas em estudo.

No intuito de ilustrar a aplicação da metodologia, a de‑
scrição de cada uma das suas etapas é realizada juntamente 
com sua aplicação efetiva a um estudo de caso.

PAlAVRAS‑ChAVE: cursos de água urbanos, interven‑
ções, indicadores, análise multicriterial

AbSTRACT: Interventions in urban rivers and streams 
water courses have been subject of intense discussion. The 
observed tendency of adoption of integrated approaches, 
instead of the traditional engineering ones, creates the 
need to consider many disciplines, scopes and actors in 
the decision process, making the selection of alternatives 
even more difficult. The lack of methodologies focused in 
the mentioned decision process leads to the opportunity 
of this paper, proposing an aid‑decision tool incorporating 
fluvial and environmental variables to those related to the 
urban scenario. Therefore, the proposed methodology 
consists on structuring the phases of a multicriterial 
decision process related to urban interventions that may 
affect, in different levels, rivers and streams. It aims to 
help the preliminary phase of studies, taking into account 
the intervention’s objectives, the diagnosis of the fluvial 
and urban environments, the conception and feasibility 
analyses of alternatives and their performance/impact, 
costs and level of objectives attendance analysis, making 
possible to compare alternative and select the appropriate, 
in global terms. With the intention to illustrate the 
methodology appliance, each of its phases is described 
along with a case study.

KEy‑wORDS: urban watercourses, interventions, 
indicators, multicriterial analysis. 

INTRODUÇãO

O processo de constituição das cidades se relaciona 
intimamente com a degradação do meio natural, im‑
plicando em fortes impactos sobre as águas urbanas 
– em termos de qualidade, quantidade e regime – e 
acarretando inúmeros danos ambientais e sociais.

Frente a esse quadro de degradação, é crescente 
o reconhecimento da importância de se preservar os 
sistemas naturais remanescentes e de restaurar os am‑

bientes degradados, com a adoção gradativa de novas 
abordagens para tratar a questão. Ainda que no Brasil 
este quadro se apresente incipiente, no panorama 
internacional, diversas são as iniciativas com este viés.

No tocante à restauração fluvial, são inúmeras as 
metodologias para orientar a seleção de alternativas, 
a exemplo da apresentada por Brierley et al (2002) 
– que visa auxiliar o processo decisório com base na 
análise do estágio atual e provável condição futura 
de degradação de cursos de água, notadamente em 
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meio rural – e URBEM (2005a), Gregory e Chin 
(2002) e CWP (2005), voltadas para a restauração 
de rios e córregos em meio urbano, propondo a 
integração de um conjunto de variáveis – naturais, 
urbanísticas, sociais, de gestão, etc. – ao processo de 
decisão. O cenário que desponta com as questões 
socioambientais, portanto, evidencia a necessidade 
de incorporação dessas variáveis ao usual modelo 
de avaliação de alternativas, geralmente pautado em 
análises de custo‑benefício.

Grande parte das metodologias existentes, no en‑
tanto, apresentam procedimentos de análise significa‑
tivamente complexos e a necessidade de levantamento 
de uma gama muito ampla de dados, o que dificulta e, 
em certos casos, inviabiliza a sua aplicação. Em vista 
das lacunas encontradas, principalmente no que tange 
ao emprego de metodologias ao meio urbano e a sua 
utilização na fase de estudos preliminares – à qual 
deve estar associado um procedimento de aplicação 
expedita –, este trabalho propõe uma sistemática 
buscando estruturar as etapas de concepção, análise, 
comparação e seleção de alternativas inerentes aos pro‑

cessos decisórios relativos a intervenções em cursos 
de água urbanos, orientando o seu procedimento de 
análise e subsidiando a tomada de decisão.

Em termos gerais, a metodologia proposta 
apresenta‑se bastante flexível, permitindo a incor‑
poração de novos critérios de análise e a eliminação 
daqueles considerados pouco pertinentes, de acordo 
com as particularidades de cada caso. A sua cons‑
trução foi pautada em levantamento bibliográfico, 
na avaliação de casos concretos e na discussão com 
profissionais envolvidos com a questão, de forma a 
torná‑la mais consiste e realista. O procedimento 
da análise, essencialmente qualitativo – ainda que 
utilize métodos quantitativos para a determinação de 
índices – exige critério e discernimento do analista, 
sendo de significativa importância a participação de 
equipes multidisciplinares na sua condução.

No desenvolvimento metodológico, a aplicação 
da metodologia a estudos de caso foi essencial para 
a sua consolidação, sendo parte de um dos estudos 
realizados apresentada neste documento, com fins de 
ilustração da sua utilização. Os resultados encontra‑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia proposta.
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dos permitem concluir que a metodologia proposta 
é consistente e de fácil aplicação, podendo servir de 
importante subsídio à tomada de decisão na fase de 
estudos preliminares.

mETODOlOGIA PROPOSTA
A metodologia que se apresenta neste trabalho, 

fundada em um conjunto de indicadores e índices, 
estrutura‑se em seis etapas (fluxograma da Figura 
1), descritas a seguir, paralelamente à sua aplicação 
a um estudo de caso, de forma a facilitar o seu en‑
tendimento.

O caso em questão trata da intervenção em um 
trecho do Córrego Engenho Nogueira, dentro dos 
limites do campus da Universidade Federal de Minas 
Gerais (Figura 2), em Belo Horizonte, que se encontra 
canalizado em seção fechada. Os recorrentes eventos 
de inundação que atingiam a área de estudo – da 
ordem de seis extravasamentos por ano – foram 
parcialmente resolvidos com a implantação de uma 
bacia de detenção em 2010. O risco remanescente, em 
conjunção com a intenção de promover uma melhoria 
nas condições paisagísticas do campus e o aumento 
da oferta de áreas de lazer, levou ao desenvolvimento 
do estudo, que avalia diferentes possibilidades para o 

equacionamento do problema hidráulico e a reinte‑
gração do curso de água como elemento embelezador 
da paisagem e articulador de espaços de convívio 
social. No presente trabalho discute‑se, na sequência, 
etapa por etapa, a aplicação da metodologia a um dos 
três trechos estudados por Cardoso (2012).

Etapa 1:  
Determinação dos objetivos da intervenção
Na primeira etapa da metodologia, os objetivos 

da intervenção devem ser claramente definidos, assim 
como estabelecida a relação de importância entre 
os mesmos – caso haja mais de um –, permitindo 
nortear, em bases mais realistas, a concepção de 
alternativas, e assumindo papel crucial quando da 
comparação das soluções propostas, conforme será 
visto ulteriormente.

Para o caso em estudo na UFMG, os objetivos de 
intervenção no curso de água e o seu peso relativo 
(PR) – associado à relação de importância entre eles – 
foram atribuídos pelos autores (no caso, os analistas). 
Considerando que a prioridade da universidade é a 
valorização urbano‑paisagística do campus e que o 
seu atual nível de risco de inundações encontra‑se 
reduzido – em decorrência do reservatório de deten‑

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

Córrego Engenho Nogueira dentro do campus da UFMG 

Figura 2. Córrego Engenho Nogueira: localização, delimitação de sub‑bacias e imagem de satélite, com indicação do 
trecho em estudo. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Moura et al, 2012 e adaptado de Google Earth, 2011.
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ção implantado a montante da bacia (MOURA et al, 
2012) – os seguintes pesos foram atribuídos a cada 
objetivo da intervenção:

	Integração urbanística do córrego com as áreas 
de entorno, promovendo oportunidades de 
recreação e lazer para a comunidade acadêmica: 
PR=2.
	Solução de problemas de inundação: PR=1.

Etapa 2 
Diagnóstico dos meios fluvial e urbano
A etapa de diagnóstico consiste no levantamento 

de dados acerca dos meios fluvial e urbano, a partir 
de visitas a campo, consulta a fontes secundárias de 
pesquisa e informações gerais, de forma a permitir 
a construção do cenário de intervenção para o qual 
serão concebidas as alternativas que deverão atender 
aos objetivos propostos.

O diagnóstico do Meio Fluvial deve considerar, 
essencialmente, a avaliação do nível de degradação 
do trecho em estudo, por meio do uso de sete indi‑
cadores, em dois grupos:

	Fluviais: desenvolvimento longitudinal (D.L.); 
seção transversal (S.T.); regime hidrológico 
(R.H.) e integridade morfológica (I.M.);
	Ambientais: diversidade de habitats (D.H.); 
qualidade da água (Q.A.) e áreas verdes adja‑
centes (A.V.).

A avaliação dos indicadores repousa em procedi‑
mento qualitativo, a partir da identificação da sua 
condição atual em relação a uma escala de degradação 
dividida em cinco níveis: (1) ausente, (2) baixa, (3) 
média, (4) alta e (5) muito alta. Para cada nível da 
escala em questão estão associados cenários especí‑
ficos de degradação, para cada um dos indicadores 
considerados, de forma a diminuir a subjetividade da 
análise (Cardoso, 2012).

No tocante ao diagnóstico do Meio Urbano, o 
mesmo se divide em duas vertentes de investigação, 
estando a primeira voltada para uma análise de 
aspectos gerais da bacia (como uso e ocupação do 
solo), tendo em vista a sua influência direta sobre as 
condições fluviais e ambientais dos cursos de água. 
A segunda, por sua vez, se foca nas áreas marginais 
ao trecho em estudo, uma vez que estas poderão 
impor diferentes níveis de restrição à implantação 
das alternativas, de acordo com as suas condições 
presentes e futuras, previstas em legislação, diretri‑
zes institucionais ou planos. No quadro urbano, 
portanto, os itens de análise propostos para auxiliar 
o levantamento de dados são:

	Bacia: condições hidrológicas; grau de imper‑
meabilização e estágio de ocupação;
	Áreas marginais: enquadramento legal; uso e 
ocupação do solo; infraestrutura e integração 
urbanística do curso de água com a paisagem 
circundante.
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Figura 3. Condição da rede de drenagem e da área de entorno do trecho em estudo.
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O diagnóstico do Córrego Engenho Nogueira e da 
sua área de estudo foi realizado segundo as diretrizes 
anteriores e com o auxílio de fichas de levantamento 
elaboradas com a finalidade de orientar e organizar 
a coleta de dados (Cardoso, 2012). Em resumo, o 
córrego em questão percorre uma área urbanizada 
da região da Pampulha, apresentando extensão total 
de 5,5 km – estando 75% canalizada –, com aproxi‑
madamente 1,6 km dentro do campus da UFMG.

Quanto à condição específica do trecho em 
estudo, ressalta‑se o seu fechamento em galeria, 
observando‑se, ainda, a redução abrupta de seção (Re‑
cuperação, 2012), após mudança, também abrupta, 
de alinhamento, como ilustrado na Figura 3.

Assim, em vista do referido cenário de canaliza‑
ção, o estado de degradação do trecho em estudo 
apresentou‑se significativamente elevado, como 
definido no quadro da Figura 4.

No que tange às características do meio urbano, 
destaca‑se o estágio praticamente consolidado de 
ocupação da bacia, com grau de impermeabilização 
superior a 60%. Em relação às áreas marginais ao 
trecho em estudo, as mesmas apresentam diferen‑
tes condições de uso e ocupação, com presença de 
sistema viário na parte mais a montante, ausência 
de ocupação na porção mediana e edifícios do se‑
tor administrativo da universidade mais a jusante 
(Figura 5).
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Etapa 3:  
Concepção de alternativas e análise  
de viabilidade urbanística e tecnológica
A concepção de alternativas de intervenção em um 

curso de água resulta da compatibilização entre os 
objetivos da operação urbana com as condições diag‑
nosticadas na área interveniente. Todavia, em função 
da frequente complexidade dos aspectos em análise e 
da importância conferida a questões de ordem urba‑
nística, ambiental, social, econômica, dentre outras, 
poderão ser propostas soluções consideravelmente 
distintas para atendimento a um mesmo objetivo. 
Ainda, em decorrência de particularidades locais, 
as soluções poderão ficar restritas à calha fluvial ou 
interferir nas suas áreas marginais, incorporando‑as 
ou restringindo‑as.

Neste momento do processo de análise, a con‑
cepção de alternativas deve ter seu foco em concei‑
tos abrangentes de intervenção, considerando, de 

maneira qualitativa, a magnitude dos seus prováveis 
impactos, além de aspectos de natureza econômica, 
mesmo que ainda em nível superficial. Após o delinea‑
mento inicial de possíveis alternativas de intervenção, 
as mesmas devem ser avaliadas quanto à sua viabi‑
lidade urbanística de implantação. Seguir‑se‑á uma 
análise de cunho tecnológico, com vistas a definir 
sua exequibilidade.

Como apresentado na Figura 6, uma vez atendida 
a legislação urbanística e ambiental, a viabilidade de 
implantação das alternativas repousa em aspectos de 
cunho político e social, nos casos onde as mesmas 
interfiram fortemente nas redes de infraestrutura e de 
equipamentos urbanos e/ou impliquem na necessidade 
de remoção, desapropriação e reassentamento de popu‑
lação. Desse modo, ainda que possam ser tecnológica 
e economicamente viáveis, as alternativas poderão 
estar sujeitas a não se concretizar, caso não estejam em 
consonância com as variáveis ora consideradas.

Figura 6. 
Fluxogra-
ma para 
análise 
da via-
bilidade 
urbanís-
tica de 
alternati-
vas.
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As soluções pré‑aprovadas em termos urbanísticos 
devem ser compatibilizadas com as técnicas de enge‑
nharia disponíveis, à luz de uma análise integrada de 
aspectos tecnológicos: hidráulicos, geormorfológicos, ge‑
otécnicos, construtivos e operacionais. Ressalta‑se, nesse 

caso, a possibilidade de consideração de mais de uma 
solução tecnológica para “atendimento” a uma mesma 
alternativa urbanística, o que poderá levar à composição 
de diversas alternativas de intervenção, pela conjugação 
de aspectos urbanísticos e tecnológicos (Figura 7).

Figura 7. Fluxograma para análise da viabilidade tecnológica de alternativas.
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No caso da concepção de alternativas para inter‑
venção no trecho em estudo do Córrego Engenho 
Nogueira, além dos objetivos da intervenção e do 
diagnóstico da sua área de inserção, foram con‑
siderados os anseios e expectativas da população 
que frequenta o campus universitário sobre uma 
eventual possibilidade de abertura do curso de água 
(Figura 8).

Os resultados apresentados são provenientes de 
entrevistas realizadas com 197 pessoas, constituin‑
do uma amostra estatisticamente representativa 
da comunidade – professores, alunos, servidores, 
prestadores de serviço e terceirizados –, o que per‑
mitiu orientar o desenvolvimento da presente etapa 
(Cardoso, 2012).

Diante desse quadro, foram propostas quatro 
alternativas para intervenção no trecho em estudo 
(Figura 9), cada qual atendendo, de maneira distinta, 
os objetivos da intervenção, sendo que todas elas 
asseguram o controle dos riscos de inundação:

	Alternativa #1: criação de um novo canal, em 
seção aberta, para comportar as vazões de cheia, 
ficando a galeria existente funcionando como 
extravasor em caso de eventos extremos. O 
segmento final é constituído de uma galeria em 
concreto até a galeria já existente. Esta proposta 
implica em interferências no sistema viário em 
uma grande extensão, com vistas à integração 
do curso de água como elemento da paisagem;

	Alternativa #2: Similar à alternativa anterior no 
segmento inicial, seguindo em seção aberta, em 
terreno não ocupado, em seu segundo trecho 
e terminando também na galeria existente, 
em seção fechada. Esta proposta implica em 
interferências no sistema viário em uma menor 
extensão, proporcionando integração paisagís‑
tica e implantação de equipamentos urbanos;
	Alternativa #3: criação de um novo canal 
para comportar as vazões de cheia, ficando a 
galeria existente também funcionando como 
extravasor. O trecho inicial apresenta‑se em 
seção fechada e, em seguida, assume a mesma 
configuração dos segmentos finais da Alterna‑
tiva #2;
	Alternativa #4: manutenção da galeria existente 
e execução de canal extravasor em seção fechada.

Em seguida à concepção das alternativas pre‑
viamente apresentadas, realizou‑se a sua análise de 
viabilidade urbanística e tecnológica, conforme os 
fluxogramas das Figuras 6 e 7. No primeiro caso, 
foram levantadas as seguintes considerações:

1. Alternativa #1: em termos de legislação am‑
biental, a alternativa não pode ser avaliada, 
uma vez que se trata de um canal projetado e 
não de uma intervenção em um curso de água 
natural. Em relação à legislação urbanística, 
notadamente quanto ao Regulamento de Uso 

Figura 8. Expectativa dos entrevistados em relação ao uso de áreas associadas ao curso de água e 
dentro do campus da UFMG.
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Figura 9. Alternativas de intervenção 
concebidas para o trecho em estudo.

 

 

Figura 9 – Alternativas de intervenção concebidas para o trecho em estudo.
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e Ocupação do Solo do Campus da Pampu‑
lha da UFMG (UFMG, 2009), a alternativa 
atende a todas as disposições previstas. No 
que tange às implicações afetas à sua im‑
plantação, as mesmas recaem sobre o sistema 
viário, com a supressão de vias de circulação 
e de áreas de estacionamento. Apesar desses 
impactos (discutidos na etapa de Análise de 
Desempenho e Impacto), a sua implantação 
foi considerada viável, sem qualquer entrave 
político ou social;

2. Alternativa #2: idem no tocante à legislação e 
às interferências no sistema viário, no início do 
trecho. Na área em que o canal segue aberto em 
terreno desocupado, não existem interferências 
com o entorno. No segmento final, em gale‑
ria, não haverá implicações sobre os edifícios 
existentes, com desvio da rede por áreas não 
ocupadas;

3. Alternativa #3: igualmente viável, pelos mes‑
mos motivos mencionados;

4. Alternativa #4: também neste caso, a legislação 
ambiental não se aplica. Quanto às interferên‑
cia com o entorno, é prevista a manutenção do 
cenário existente, o que a torna plenamente 
viável em termos urbanísticos.

Em termos tecnológicos, previu‑se apenas uma 
solução para cada alternativa proposta, sendo a sua 
verificação hidráulica realizada por meio do programa 
de cálculos hidráulicos HIDROwin (EHR/UFMG, 
2012), utilizando‑se os dados de vazão obtidos com 
o modelo desenvolvido pela UFMG (Moura et al, 
2011).

Ressalta‑se que para o dimensionamento das 
calhas menor e maior dos canais em seção aberta 
foram adotados Períodos de Retorno equivalentes 
a 2 e 25 anos, sendo o primeiro caso com vistas a 
dimensionar um “leito menor” com uma vazão per‑
manente passando pelos meandros do canal mesmo 
em situações de estiagem. O Período de Retorno de 
25 anos está associado ao nível de risco admissível 
no campus.

Sendo assim, em termos tecnológicos, as alternati‑
vas concebidas para intervenção na calha do curso de 
água foram basicamente as mesmas para Alternativas 
#1, 2, 3 e 4 pré‑aprovadas urbanisticamente, variando 
somente em função do tipo de seção, ou seja, canal 
aberto ou galeria, para os quais se propõe o uso de 
concreto, grama e enrocamento de pedra lançada 

(primeiro caso), e concreto (segundo caso), conforme 
ilustrado na Figura 10.

De acordo com os cálculos de dimensionamento 
realizados, todas as alternativas tecnológicas de in‑
tervenção propostas são passíveis de implementação, 
estando plenamente compatíveis com as soluções 
urbanísticas de intervenção, em termos de largura, 
profundidade e tipo de revestimento da seção.

Etapa 4:  
Análise de desempenho global
Esta etapa considera a análise global das alter‑

nativas, contemplando aspectos de desempenho, 
propriamente dito, impactos, custos e atendimento 
aos objetivos. Para subsidiar a comparação de alterna‑
tivas são propostos três diferentes índices, conforme 
discutido a seguir.

Análise do grau de atendimento aos objetivos

O primeiro ponto em análise da metodologia 
proposta consiste na quantificação do grau de aten‑
dimento das alternativas aos objetivos da intervenção. 
Assim, tratando‑se de intervenções em áreas urbanas, 
com impactos diretos e/ou indiretos sobre os cursos 
de água, foram levados em conta os objetivos de 
controle de riscos; integração urbanística e implan‑
tação/alteração de vias de circulação e transporte, 
uma vez que estes são os mais recorrentes. Todavia, 
ressalta‑se a possibilidade, tanto de supressão como 
de incorporação de outros objetivos, de acordo com 
as especificidades do caso em estudo.

Para a análise do índice em questão, primeiramen‑
te, há que se proceder a uma priorização e ponderação 
dos objetivos, com atribuição de nota 1 ao menos 
importante e, aos demais, notas que representem o 
quanto esses o são mais importantes que aquele (3 ou 
4 vezes no máximo, conforme Goicochea et al, 1982 
apud URBEM, 2005b). Os pesos assim atribuídos, 
chamados de pesos relativos (PR), devem ser divididos 
por sua soma total, chegando‑se aos pesos normali‑
zados (PN), os quais devem ser multiplicados pela 
nota relativa ao grau de atendimento da alternativa 
ao objetivo proposto.

Esta última análise, por sua vez, é pautada em um 
conjunto de critérios e indicadores respectivos, sendo 
estes avaliados segundo uma escala de pontuação 
que varia de zero a um. Assim como comentado 
anteriormente, também os critérios e indicadores 
considerados (ou a serem propostos de acordo com 
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as demandas de cada caso) devem ser priorizados e 
ponderados, de acordo com o objetivo da intervenção 
(Figura 11). Saliente‑se que no caso presente apenas 
os objetivos de controle de riscos e intervenção ur‑
banística são contemplados.

Conforme mencionado, de acordo com as espe‑
cificidades de cada caso, outros objetivos, critérios 
e indicadores, além dos ora propostos, podem ser 
incorporados à análise, permitindo a adequação da 
metodologia a contextos bastante diversos. No que 
tange ao trecho em estudo do Córrego Engenho 
Nogueira, os resultados da análise em questão podem 
ser visualizados na Tabela 1.

Análise de desempenho e impacto

A presente análise visa “mensurar” as prováveis 
implicações das alternativas de intervenção sobre o 
curso de água, considerando aspectos e condições 
que poderão ser influenciados ou sofrer algum tipo 
de alteração com a adoção das soluções propostas. 
Para tanto, faz‑se uso de um conjunto de indicadores, 
fundados em estudos anteriores (Cardoso, 2008 e 

Cardoso e Baptista, 2011), posteriormente com‑
plementados por outros documentos (CWP, 2005; 
URBEM, 2005c, 2004, 2003; Parsons et al, 2001). 
Os indicadores, em número de 12, são listados a 
seguir, estando inseridos em três dimensões de análise:

	Fluvial: desenvolvimento longitudinal (D.L.); 
seção transversal (S.T.); regime hidrológico 
(R.H.); integridade morfológica (I.M.);
	Ambiental: diversidade de habitats (D.H.); 
áreas verdes adjacentes (A.V.) ; qualidade da 
água (Q.A.);
	Sociocultural/infraestrutura: integração ur‑
banística (I.U.); desapropriação, remoção e 
reassentamento (D.R.); vias de circulação e 
transporte (V.T.); estacionamento (E.); relação 
entre o curso de água e a população (C.P.).

Tendo em vista a fase de estudos preliminares e a 
própria natureza dos indicadores, seu procedimento 
de análise se fundamenta em bases qualitativas, 
orientado pelo prognóstico da magnitude dos im‑
pactos – positivos ou negativos – decorrentes da 
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Figura 10. Soluções de intervenção tecnológica concebidas para o trecho em estudo.

 

 

Figura 11 – Objetivos de intervenção e seus critérios/indicadores de análise.
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TABELA 1 
Avaliação do grau de atendimento aos objetivos da intervenção

Objetivo: controle de cheias
Critério de análise: Tempo de Retorno

Indicador de análise PR PN
Grau de atendimento (G)

Alt. #1 Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
TRp/TRd - - 1,00 1,00 1,00 1,00

Objetivo: integração urbanística
Critério de análise: acessibilidade ao curso de água

Indicador PR PN
Grau de atendimento (G) PNxG

Alternativa Alternativa
#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Vias de pedestres 1,6 0,62 1,00 1,00 0,65 0,00 0,62 0,62 0,40 0,00
Ciclovias 1,0 0,38 1,00 1,00 0,65 0,00 0,38 0,38 0,25 0,00

Total 1,00 1,00 0,65 0,00

Critério de análise: uso do solo adjacente à calha do curso de água

Indicador de análise PR PN
Grau de atendimento (G) PNxG

Alternativa Alternativa
#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Áreas verdes 1,0 0,20 0,65 1,00 0,75 0,00 0,13 0,20 0,15 0,00
Áreas lazer 4,0 0,80 0,35 1,00 0,65 0,00 0,28 0,80 0,52 0,00

Total 0,41 1,00 0,67 0,00

Critério de análise: revestimento do leito e margens do curso de água

Indicador de análise PR PN
Grau de atendimento (G)

Alt. #1 Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Revestimento do leito e margens - - 0,75 0,75 0,50 0,00

Índice de atendimento ao objetivo de integração urbanística

Critério de análise PR PN
Grau de atendimento (G) PNxG

Alternativa Alternativa
#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Acessibilidade 1,0 0,25 1,00 1,00 0,65 0,00 0,25 0,25 0,16 0,00
Uso do solo adjacente 2,0 0,5 0,41 1,00 0,67 0,00 0,21 0,50 0,34 0,00
Revestimento 1,0 0,25 0,75 0,75 0,50 0,00 0,19 0,19 0,13 0,00

Total 0,65 0,94 0,63 0,00

Índice de atendimento aos objetivos de controle de cheias e integração urbanística

Objetivo PR PN
Grau de atendimento (G) PNxG

Alternativa Alternativa
#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Controle de cheias 1,0 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33
Integração urbanística 2,0 0,64 0,65 0,94 0,63 0,00 0,42 0,60 0,40 0,00

Total 0,75 0,99 0,76 0,33
legenda: PR‑Peso Relativo   PN‑Peso Normalizado: PR/ΣPR.
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implantação de cada alternativa. Sendo assim, o 
impacto das soluções propostas sobre cada indicador 
será avaliado dentro de uma escala de pontuação que 
varia de ‑5 a +5, sendo a nota zero atribuída à atual 
condição do curso de água, levantada na etapa de 
diagnóstico, já descrita.

Ainda, deve‑se ressaltar que, em função das 
especificidades de cada área de estudo, a relação de 
importância entre os indicadores pode ser significati‑
vamente variável e, portanto, a cada um deles deve ser 
atribuído um peso distinto – conforme apresentado 
na Tabela 2, adaptada de Saaty (2005), buscando 
tornar a análise mais realista e pertinente.

A soma dos produtos das notas da análise de 
impacto de cada indicador pelo seu respectivo grau 
de importância leva, portanto, à pontuação final da 

alternativa de intervenção em estudo, em termos de 
desempenho e impacto, como pode ser visto na Ta‑
bela 3, concernente à aplicação desse procedimento 
ao estudo de caso do Córrego Engenho Nogueira.

Análise de custos

Nesta fase, considera‑se o levantamento de custos 
referentes à implantação, manutenção e operação das 
alternativas e de custos relativos à remoção, reassenta‑
mento de famílias, desapropriação de imóveis e danos 
à população e à infraestrutura urbana decorrentes de 
eventos de inundação.

Os custos relativos à implantação, manutenção e 
operação de estruturas de drenagem podem ser obti‑
dos a partir de composições de custos específicas ou 

TABELA 3 
Análise de desempenho/impacto para o trecho em estudo

Dimensão/ 
Indicador

G.I. Pontuação parcial Pontuação global
Alternativa Alternativa 

#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Fluvial

D.L. 7 +4 +5 +3 0 +4x7=+28 +5x7=+35 +3x7=+21 0x7=0
S.T. 7 +4 +5 +3 0 +4x7=+28 +5x7=+35 +3x7=+21 0x7=0
I.M. 3 0 0 0 0 0x3=0 0x3=0 0x3=0 0x3=0
R.H. 9 +5 +5 +5 +5 +5x9=+45 +5x9=+45 +5x9=+45 +5x9=+45

Ambiental 
D.H. 3 +3 +4 +2 0 +3x3=+9 +4x3=+12 +2x3=+6 0x3=0
A.V. 7 +4 +5 +4 0 +4x7=+28 +5x7=+35 +4x7=+28 0x7=0
Q.A. 1 +2 +2 +1 0 +2x1=+2 +2x1=+2 +1x1=+1 0x3=0

Socio- 
cultural 

I.U. 9 +4 +5 +4 0 +4x9=+36 +5x9=+45 +4x9=+36 0x9=0
C.P. 7 +5 +5 +4 0 +5x7=+35 +5x7=+35 +4x7=+28 0x7=0

Infraes- 
trutura 

V.T. 5 -3 -1 0 0 -3x5=-15 -1x5=-5 0x5=0 0x5=0
E. 5 -5 -1 0 0 -5x5=-25 -1x5=-5 0x5=0 0x5=0

Total +171 +234 +186 +45

legenda: DL: desenvolvimento longitudinal; ST: seção transversal; IM: integridade morfológica; RH: risco hidrológico; 
DH: diversidade de habitats; AV: áreas verdes; QA: qualidade da água; IU: integração urbanística; CP: relação curso de 
água-população; VC: vias de circulação e transporte; E: estacionamento.

TABELA 2 
Grau de importância (G.I.) dos indicadores de desempenho/impacto

Qualificação da importância 9 7 5 3 1 0

Grau atribuído Muito grande Grande Média Pequena Muito 
pequena Nula
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estimados a partir de estudos de cunho mais geral, tais 
como descrito por Evangelista et al (2011) e Moura et 
al (2009). Para os demais custos, podem ser adotados 
valores locais ou, na falta desses, nacionais, uma vez 
que os erros inerentes aos cálculos não devem desem‑
penhar papel significativo no resultado final por se 
tratar de uma análise comparativa entre alternativas. 
Os danos decorrentes de eventos de inundação sobre 
a infraestrutura urbana e sobre setores residenciais, 
comerciais e de serviços podem ser definidos com 
base em Milograna et al (2011) e Nascimento et al 
(2007), respectivamente, para as condições brasileiras.

Para o caso em estudo, os cálculos referentes à 
implantação foram baseados em dados de Evangelista 
et al (2011) e Moura et al (2009), para o caso de 
canais e galerias, assim como em planilhas de custos 
da Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
(Sudecap). Os valores levantados foram devidamente 
atualizados de acordo com o Índice Nacional da 
Construção Civil (INCC) para janeiro de 2012, sen‑
do o resultado do levantamento realizado apresentado 
na Tabela 4. Procedeu‑se a também a composição e 
integração dos custos de manutenção das alternativas 
de intervenção propostas, com foco apenas nos canais, 
galerias e áreas gramadas, uma vez que são estas que 
demandam cuidados e investimentos mais expressivos 
e específicos de manutenção das alternativas.

Ressalta‑se que os custos de manutenção apre‑
sentados referem‑se ao Valor Presente Líquido do 
conjunto das operações considerando vida útil de 30 
anos para todas as diferentes alternativas.

Etapas 5 e 6 
Comparação e seleção de alternativas
Para a comparação de alternativas propõe‑se a 

adoção de um procedimento simples de análise, com 
o uso de gráficos que consigam traduzir, de forma 
clara, os resultados obtidos na etapa precedente, pos‑
sibilitando a comparação das alternativas em estudo.

Os principais resultados obtidos com o estudo 
de caso realizado, associados à etapa anterior, são 
apresentados na Tabela 5 e no gráfico da Figura 12, 
tendo‑se procedido a uma transformação dos valores 
de custos encontrados, com atribuição do total de 
100% ao menor custo das alternativas estudadas, 
de forma a permitir uma visualização coerente dos 
índices.

Saliente‑se, novamente, que a presente meto‑
dologia de análise visa apenas orientar e subsidiar 
o processo de seleção da alternativa a ser adotada, 
cabendo ao decisor a sua efetiva definição, devendo 
esta ser pautada nos resultados obtidos em sintonia 
com questões de outra natureza, alheias aos aspectos 

TABELA 5 
Resultado global da análise das alternativas propostas

Índices de Análise

Alternativa Objetivos Desempenho/
Impacto

Custos (R$)
Implantação manutenção Total Índice global

#1 75 +171 3.251.637,04 1.315.243,65 4.566.880,68 100%
#2 99 +234 3.839.464,43 1.958.163,04 5.797.627,48 79%
#3 76 +186 4.653.399,30 2.069.958,20 6.723.357,50 68%
#4 33 +45 5.518.053,73 1.598.897,19 7.116.950,92 64%

TABELA 4 
Custos de implantação e manutenção levantados para o trecho em estudo

Custos
Alternativa 

#1 #2 #3 #4
Implantação 3.251.637,04 3.839.464,43 4.653.399,30 5.518.053,73
Manutenção 1.315.243,65 1.958.163,04 2.069.958,20 1.598.897,19
Total 4.566.880,68 5.797.627,48 6.723.357,50 7.116.950,92
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contemplados nas análises precedentes, tais como 
orçamento disponível, cronograma de implantação, 
avaliação política, etc.

DISCUSSãO DOS RESUlTADOS
As quatro alternativas concebidas para o trecho 

em estudo do Córrego Engenho Nogueira atenderam 
em diferentes graus os objetivos da intervenção, o 
que refletiu em resultados de desempenho/impacto 
e custos também distintos para cada uma delas.

Dentre as soluções estudadas, a Alternativa #2 
se destaca como a melhor em relação aos índices de 
atendimento aos objetivos e desempenho/impacto, 
ficando em segundo lugar em termos de custos, con‑
forme ilustrado no gráfico da Figura 12. Quanto ao 
último quesito, a Alternativa #1 se encontra em pri‑
meiro lugar, porém, na terceira colocação em relação 
aos demais (praticamente empatada com a Alternativa 
#3, segunda colocada em relação aos mesmos). Já a 
Alternativa #4 apresenta as piores pontuações em 
todos os quesitos analisados.

Descartadas as Alternativas #3 e #4, a escolha 
quanto àquela a ser adotada permanece complexa, 
pois se a Alternativa #1 é 21% mais barata que a Al‑
ternativa #2, esta se apresenta melhor avaliada tanto 
no tocante ao Índice de Atendimento aos Objetivos 
quanto ao Índice de Desmpenho/Impacto. Sendo 
assim, no caso de efetivar‑se a possibilidade de in‑
tervenção, caberia à UFMG, com base nos índices 
apresentados e à luz de questões internas, orçamen‑
tárias e políticas, a tomada de decisão.

CONClUSÕES
A metodologia apresentada neste documento com 

vistas à orientação de processos decisórios relativos a 
intervenções em cursos de água urbanos pautou‑se 
em um desenvolvimento de caráter dialético, com 
a aplicação de cada uma das etapas propostas a um 
estudo de caso piloto, o que permitiu a sua avaliação 
e reformulação ao longo do processo. Os resultados 
obtidos em campo, juntamente com outros estudos, 
tornaram evidente a necessidade de proposição de 
uma ferramenta flexível, aberta à incorporação de 
novos critérios de análise ou eliminação daqueles 
considerados pouco pertinentes. Em cenários urba‑
nos, esse tipo de abordagem é essencial, uma vez que 
a complexidade inerente a essas áreas não permite a 
criação de “modelos” herméticos a serem aplicados e 
replicados a qualquer tipo de contexto.

A aplicação da metodologia a um trecho do Córre‑
go Engenho Nogueira, dentro do campus da UFMG, 
permitiu demonstrar a facilidade de seu emprego e 
a consistência dos resultados obtidos, possibilitando 
uma clara comparação entre as alternativas de inter‑
venção concebidas, permitindo, dessa forma, subsi‑
diar o processo de seleção em bases bastante realistas.

Ressalta‑se, todavia, a necessidade de critério e dis‑
cernimento por parte do analista, que deve, em cada 
etapa, considerar as particularidades do seu objeto de 
análise, selecionar e ponderar indicadores e avaliar e 
comparar os resultados encontrados. O seu papel é 
crucial principalmente pelo fato de que a abordagem 
de análise é essencialmente qualitativa, ainda que 

Figura 12. Representação gráfica 
dos resultados encontrados para as 
alternativas propostas para o trecho 
em estudo.
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utilize métodos quantitativos para a determinação de 
índices. Dessa forma, por envolver certo grau de sub‑
jetividade, é de suma importância a participação de 
equipes multidisciplinares na condução das análises, 
uma vez que quanto maior a discussão e ponderação 
entre diversos especialistas e atores, maiores as chances 
de resultados bem sucedidos.
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Análise de risco em rios,  
sujeito a lançamento de efluentes,  

através da aplicação da Teoria Fuzzy

Patrícia Freire Chagas, Raquel Jucá de moraes Sales,  
Vanessa Ueta Gomes, Arthur mattos, Raimundo Oliveira de Souza

RESUmO: Neste trabalho, desenvolveu‑se uma metodo‑
logia que combina a Teoria Fuzzy com os processos de 
transporte de poluente, com o objetivo de avaliar o risco 
de um rio sofrer processo de degradação ambiental. A 
metodologia emprega fundamentos da Teoria Fuzzy para 
avaliar a solução da equação da difusão advectiva em uma 
estrutura fuzzy e, assim, transformar um campo de con‑
centração, variável no tempo e espaço, em um campo de 
funções de pertinências, também variáveis no tempo e no 
espaço. Ao longo do estudo, foi desenvolvido um programa 
computacional, em linguagem FORTRAN, que permitiu 
a realização de um conjunto de simulações para os mais 
presentes cenários encontrados nas relações entre o homem 
e o recurso hídrico. A partir dos resultados, fez‑se algumas 
análises do comportamento do risco nas mais diversas situa‑
ções propostas. De acordo com os resultados, conclui‑se 
que a aplicação da Teoria Fuzzy, nos sistemas dinâmicos, 
para avaliar risco de degradação ambiental, tem grandes 
perspectivas para se tornar uma nova alternativa na busca 
de uma melhor análise para os programas de Gestão dos 
Recursos Hídricos.

PAlAVRAS‑ChAVE: Capacidade Receptora dos Rios; 
Análise de Risco; Poluição Hídrica.

AbSTRACT: In this work, it was developed a methodology 
that combines the Fuzzy Theory with the transport processes 
of pollutant, with the objective of evaluating the risk of a 
river to suffer a process of environmental degradation. The 
methodology uses the Fuzzy Fheory to get the solution of the 
diffusion and advective equation, in a fuzzy structure and, 
in such way, to transform a concentration field, variable in 
the time and space, in a field of membership functions, also 
variables in time and in space. Along the study, there was 
the need of the development of a computational program, in 
FORTRAN language, that allowed the accomplishment of a 
group of simulations for the more presents sceneries found in 
the relationships between man and Natural River. The results 
allowed establishing some interesting analyses with regard to 
the behavior of a risk field for several proposed situations. 
The results allowed concluding that the application of the 
Fuzzy Theory, in the hydrodynamic systems, to evaluate 
risk of environmental degradation, in the water systems, has 
great perspectives to turn, in a close future, in an important 
alternative in the search of a better analysis for the programs 
concern with Water Resources Management

KEywORDS: Risk Analysis, River Water Quality, Fuzzy 
Set Theory

INDRODUÇãO
Através dos estudos de qualidade de água é possível 

avaliar o comportamento de um campo de concen‑
tração em um sistema hídrico, após o lançamento de 
uma carga poluente. Para tal, devem‑se entender os 
fenômenos físicos, químicos e biológicos responsá‑
veis pelo movimento e dispersão dos contaminantes 
nesse sistema. Os fenômenos físicos, relacionados a 
hidrologia, são regidos por leis fundamentais da física, 
tais como: conservação de massa, leis da dinâmica 
newtoniana, e leis da termodinâmica. Essas leis, 
quando aplicadas a meios contínuos, são representa‑
das por equações diferenciais parciais que assumem 
diferentes formas, de acordo com o fenômeno a ser 
estudado (DIAS, 2003).

Muitas técnicas têm sido desenvolvidas com o 
objetivo de se quantificar riscos nos mais diversos 
problemas hídricos. Dentre as importantes teorias 
disponíveis no trato deste problema, podem‑se 
destacar a teoria probabilística e a Teoria Fuzzy. A 
primeira, bastante utilizada em diversos campos 
da ciência, baseia‑se nos princípios dos métodos 
probabilísticos, quea quantifica o risco através da 
avaliação das incertezas. E a segunda, Teoria Fuzzy, 
exige o desenvolvimento de funções especiais, com 
propriedades peculiares, de modo que o risco possa 
ser avaliado (CHAGAS, 2005).

O estudo das incertezas é a etapa fundamental 
para o gerenciamento dos riscos no que diz respeito a 
qualidade de água. Neste sentido, esta pesquisa aplica 
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a Teoria Fuzzy em modelos advectivo‑difusivo para 
avaliar o risco dos sistemas hídricos não apresentarem 
os padrões de qualidade compatíveis com os usos de‑
sejados, quando sujeito a lançamentos de substâncias 
poluidoras. Deseja‑se, portanto, fornecer subsídios 
que auxiliem na tomadas de decisões nos mais di‑
versos Programas de Conservação de Mananciais.

mETODOlOGIA
Este estudo parte da combinação de dois princí‑

pios básicos, o Princípio do Transporte de Massas e a 
Lei de Fick. Com isto, pode‑se determinar o compor‑
tamento da concentração em rios sujeitos a diferentes 
cenários de lançamentos de efluentes. A concentração 
é obtida a partir da solução da equação diferencial da 
difusão advectiva, de maneira que seja possível avaliar 
o risco de contaminação de corpos hídricos através da 
aplicação da Teoria Fuzzy. A seguir serão apresentadas 
as formulações pertinentes ao modelo.

modelo de Transporte de Poluentes
O campo de concentração é calculado mediante 

da equação da difusão advectiva, Eq. 1, definida por 
(JAMES, 1993):
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Onde, C é a concentração da substância ao longo 
do canal, em kg/m3; u é a velocidade ao longo do 
canal, em m/s; A é a área da seção transversal do canal, 
em m2; E é o coeficiente de dispersão longitudinal; 
K é o coeficiente de decaimento da substância, em 
T‑1; SD representa o lançamento distribuído ao longo 
do canal.

Desenvolvendo a equação da difusão advectiva 
se tem a Eq. 2:
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Rearranjando, a Eq. 2 passa a ser, Eq. 3:
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Análise do Risco
Nas questões de qualidade de água, o compor‑

tamento das concentrações em um corpo hídrico, 
que recebe determinada carga poluente, pode ser 
representado por funções determinísticas, estocás‑
ticas ou funções de pertinência. No primeiro caso, 
busca‑se uma equação que é capaz de avaliar o valor 
da concentração no espaço (x, y, z) e no tempo (t). 
Este resultado depende, principalmente, das con‑
dições de lançamento e das condições hidráulicas, 
hidrológicas e hidrodinâmicas do sistema hídrico. 
Neste caso, considerando que os parâmetros estatís‑
ticos foram eliminados da análise, não há como se 
avaliar as incertezas contidas no processo físico e, em 
conseqüência, não há como se fazer uma análise do 
risco ambiental para este sistema hídrico.

Caso o campo de concentração e a capacidade de 
assimilação do corpo hídrico forem representados 
por distribuições de probabilidade, com parâmetros 
físicos bem definidos, as incertezas presentes no pro‑
cesso físico poderão ser analisadas. Essa é metodologia 
estocástica adotada com maior frequência para avaliar 
as variabilidades das características estudadas e o risco 
ambiental, para qualquer sistema hídrico.

Entretanto, como já dito anteriormente, os mo‑
delos estocásticos exigem uma grande quantidade de 
dados para que se determe as funções densidades de 
probabilidades, para cada variável. Para contornar 
este inconveniente, neste estudo utilizou‑se uma 
metodologia baseada na Teoria Fuzzy.

modelagem Fuzzy para Cálculo do Risco
A formulação fuzzy desenvolvida para esta pesqui‑

sa utiliza a concentração lançada e a capacidade de 
assimilação do corpo hídrico como números fuzzy, 
representados por funções de pertinência, com valores 
definidos no intervalo [0,1].

A função de pertinência representa o nível de per‑
tinência dos parâmetros em um processo físico bem 
definido. Sendo assim, quanto maior for o grau de 
pertinência da variável analisada, maior será o valor 
da função. É importante lembrar que a imagem da 
função é o intervalo fechado de números reais [0,1].

Para expressar as variáveis na forma fuzzy é ne‑
cessário colocar o sinal “~” sobre as mesmas. Desta 
maneira, têm‑se as seguintes formulações:
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Equação do transporte de massa
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Onde C~ é a função de pertinência da concen‑
tração; u~ é a função de pertinência do campo de 
velocidade longitudinal; E~ é a função de perti‑
nência do coeficiente de dispersão longitudinal; 
K~ é a função de pertinência do decaimento; DS~  
é a função de pertinência do lançamento difuso.

A solução desta equação permite determinar 
as variáveis dependentes na forma de funções de 
pertinências. Essas funções são calculadas ao longo 
de trechos do rio para diferentes tempos. A partir 
daí, o cálculo do campo de concentração ao longo 
do rio, para diferentes tempos de exposição a um 
lançamento, é efetuado. É importante notar que a 
solução da equação de transporte (6) produz as fun‑
ções de pertinência de concentração, no tempo e no 
espaço. Em outras palavras, é dada uma função de 
pertinência para a concentração, em cada seção do 
rio, e em função do tempo. Isto implica dizer que o 
modelo permite o acompanhamento da evolução do 
comportamento de uma nuvem poluente ao longo 
do rio, para diferentes instantes.

As concentrações são calculadas a partir do lan‑
çamento de massas poluentes no corpo hídrico, de 
forma pontual ou difusa, sob as condições hidráulicas 
e hidrológicas do mesmo. É evidente, portanto, que 
este campo de concentração representa a resposta do 
sistema hídrico para aquele lançamento. Esta resposta 
é a capacidade de um corpo hídrico receber cargas 
poluentes e de se autodepurar ou não. Sendo assim, 
este campo de concentração, obtido através da solução 
da equação de transporte de poluentes, desempenha 
um importante papel no cálculo e avaliação do risco.

Outra função de pertinência, também necessária 
para se avaliar o risco de contaminação de um sistema 
hídrico, é aquela que representa os níveis máximos 
de concentrações permitidos no corpo hídrico. Esta 
função de pertinência representa, em suas caracte‑
rísticas fuzzy, os limites máximos para as principais 
substâncias presentes nas diversas modalidades de 
lançamentos de esgotos, ou em um processo de 
drenagem de bacias com alto nível de atividades 
agrícolas. Esta função de pertinência é chamada 
resistência e, uma vez definida, permite que o risco 
seja calculado.

Assim, R~ é a função de pertinência de resistência 
que representa os limites máximos de concentrações 
permitidos para determinados usos, em um sistema 
hídrico qualquer. C~ é a função de pertinência da con‑
centração, calculada através do modelo matemático 
proposto, e representa a resposta do sistema receptor 
ao lançamento de poluentes. E a função marginal de 
segurança, M~ , é representada pela diferença entre a 
função de pertinência da resistência R~, e a função de 
pertinência da concentração calculada C~.

Sendo assim, o índice de falha é definido como 
(GANOULIS, 1994):
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Enquanto que o índice de confiabilidade é defi‑
nido por:
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É importante observar que tanto Rf como Rc são 
funções reais definidas no intervalo de [0,1] e depen‑
dem, fundamentalmente, dos parâmetros hidráulico/
hidrológicos do rio.

Composição das Funções de Pertinências
A composição das funções de pertinência foi feita 

através da distribuição fuzzy triangular, a partir da 
arbitragem dos valores mínimo, médio e máximo para 
as variáveis consideradas. Esses números fuzzy trian‑
gulares foram determinados de acordo com a faixa 
de variação mais encontrada na literatura, para rios 
naturais. Entretanto, esses limites forma arbitrados 
de acordo com os objetivos das simulações.
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RESUlTADOS E DISCUSSÕES
O processo de simulação, através do programa 

computacional desenvolvido, foi realizado com o 
objetivo de calcular o risco de contaminação de 
um corpo hídrico, sob a ação de agentes poluentes, 
considerando‑se os cenários mais comuns para rios 
naturais.

Para avaliar a eficiência do programa computacio‑
nal, com relação ao comportamento da concentração, 
comparou‑se a solução numérica obtida pelo modelo 
desenvolvido com a solução analítica proposta por 
Chapra (1997). Essa simulação foi feita considerando 
um rio urbano com 2.000 m de comprimento; 5 m de 
largura do canal; 0,0005 m/m de declividade de fun‑
do; e cujo decoeficiente de rugosidade de Manning 
é 0,0138. A malha x‑t foi dividida em 30 trechos de 
100 m de comprimento, na direção x da corrente; e 
em 32 intervalos de tempo de 1,5 min, totalizando 
um tempo máximo de 0,8 h.

Verifica‑se, pela Figura 1, que os valores encon‑
trados, através da modelagem matemática proposta, 
ilustram excelente concordância com a solução ana‑
lítica apresentada por Chapra (1997).

 

 

 

 

 
  

Figura 1. Comparação da distribuição da concentração 
pela solução numérica, obtida pelo modelo desenvolvi-
do, com a solução analítica proposta por Chapra (1997).

Diante da concordância apresentada pela Figura 
1, iniciou‑se a fase de simulações para o estudo da 
concentração ao longo do rio.

Vários cenários foram definidos. Dentre os 
principais destacam‑se o lançamento de uma carga 
puntiforme instantânea para uma substância conser‑
vativa; a propagação de uma onda despoluída que 
chega num rio poluído; a verificação do decaimento 
de uma substância não conservativa e do lançamento 
de uma carga puntiforme; e, por último, a análise de 
um cenário com uma carga difusa para substâncias 
com e sem decaimento.

Nas simulações seguintes, considerou‑se um canal 
retangular com comprimento de 50.000 m, que foi 
discretizado em 50 trechos de 1.000 m de compri‑
mento cada, na direção longitudinal do rio. Com 
relação ao tempo foram definidos 500 intervalos de 
150 s, perfazendo um tempo máximo de, aproxima‑
damente, 21 h. A vazão inicial do rio é de 50 m3/s. 
Os valores da declividade do canal, da rugosidade 
e da vazão inicial são definidos de acordo com a 
simulação desejada.

Para testar a capacidade do modelo numérico 
fuzzy, simulou‑se um exemplo simples de transporte 
de poluentes proposto por Dou et al. (1997). Nesta 
simulação, considerou‑se uma condição de contorno 
para concentração de 100 mg/l e o comprimento do 
canal de 1.525 m. Na discretização, o canal é dividido 
em 100 trechos de 15,25 m de comprimento cada, 
com 1.000 intervalos de tempo de 1 dia. Ainda, como 
dados de entrada, foram utilizadas funções fuzzy 
triangulares para os parâmetros velocidade (V), fator 
de ponderação para a dispersão (a) e coeficiente de 
dispersão (EL), onde V é [1,8; 2,4; 3,1] m/s, a é [9,2; 
15,3; 19,8] m e EL é [16,56; 36,72; 61,38] m2/dia. 
Verifica‑se que as funções de pertinência triangulares 
são usadas para caracterizar os valores das entradas 
fuzzy nas simulações.

Definidos os números fuzzy triangulares, foi pos‑
sível gerar, a partir do programa desenvolvido, novos 
valores para as funções de pertinência, com cinco 
níveis diferentes 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1, totalizando 

TABELA 1 
Função de Pertinência de C/C0 para t = 400 e 800 dias.

0 0,25 0,50 0,75 1 0,75 0,5 0,25 0
T=400d 0 0,001 0,006 0,026 0,076 0,174 0,313 0,477 0,649
T=800d 0,816 0,925 0,975 0,993 0,999 1 1 1 1
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9 valores de concentração. As concentrações foram 
calculadas a uma distância de 1.220 m da sessão de 
origem. A Tabela 1 apresenta os valores das concen‑
trações para cada nível de pertinência, nos tempos 
de 400 e 800 dias.

A Figura 2 ilustra a comparação entre as funções de 
pertinência da concentração, obtidas através do mo‑
delo desenvolvido, com as funções obtidas da solução 
numérica do modelo de Dou et al. (1997). Verifica‑se 
que os valores do modelo desenvolvido coincidem, 
quase que integralmente, com os resultados de Dou 
et al. (1997), evidenciando a eficiência do modelo.  

 

 

 

 
  

Figura 2. Comparação das funções de pertinência do 
modelo desenvolvido com o modelo de Dou et al. (1997), 
para os tempos de 400 e 800 dias.

Comprovada a eficiência do modelo avaliou‑se, 
através do mesmo, o comportamento do risco de 
contaminação ambiental em um sistema fluvial. 
Nesta fase, foram feitas várias simulações mantendo 
as mesmas condições hidráulicas e hidrológicas ante‑
riores para determinar a função risco no tempo e no 
espaço, após o lançamento de poluentes.

Nas simulações seguintes, considerou‑se um canal 
retangular com comprimento de 50.000 m e vazão do 
rio de 50 m3/s. O estudo foi feito para lançamentos 
pontuais e difusos, para substâncias conservativas e 
não conservativas. Como o objetivo é calcular o risco 
ambiental, foram utilizados, como dados fuzzy de 
entrada, funções de pertinência triangulares. Sendo 
assim, para cada parâmetros adotado no modelo, foi 
estabelecida uma função de pertinência, de maneira 
que os intervalos de base de cada função são deter‑
minados por um desvio padrão de 25%. Com isto, 
a função é dada como [0,75 multiplicado pelo valor 
médio; valor médio; 1,25 multiplicado pelo valor mé‑

dio]. De acordo com as simulações foram considerados 
também, como parâmetros fuzzy, a entrada da onda 
dinâmica, as entradas laterais, o decaimento, e outros.

Para a declividade do canal a função de pertinência 
adotada foi A = [0,00006; 0,00008; 0,0001] m/m; e 
para a rugosidade do canal a função de pertinência foi 
A=[0,0375; 0,05; 0,0625]. Na Figura 3 se pode ver 
as simulações em que foi considerado o lançamento 
de substâncias conservativas.

 

 

 

 

 
  

Figura 3. Comportamento da função risco para um 
lançamento na origem, com uma função de pertinência 
de resistência A=[0,20,100].

A Figura 3 ilustra os resultados obtidos pela simu‑
lação cujo lançamento é contínuo, com concentração 
igual a 100 mg/l, na seção de origem estudada. A 
concentração inicial do rio é 5mg/l, a função de per‑
tinência para a resistência é definida por A=[0,20,100] 
mg/l, sendo mA (0) = 0, mA (20) = 1 e mA (100) = 0. 
Verifica‑se, pela figura, que a função risco, no tempo 
e no espaço, tem comportamento semelhante ao da 
concentração. Ou seja, na medida em que o tempo 
passa, a função risco se desenvolve acompanhando a 
propagação da nuvem poluente, oriunda do lança‑
mento contínuo na entrada do canal. O risco máximo 
ocorre na entrada do canal, local onde a substância é 
lançada, com valor de 3,2%.

Na Figura 4 se pode observar o comportamento 
da função risco após o lançamento instantâneo de 
uma massa poluente, na seção a 5 km do ponto de 
referência. O valor dessa concentração é 200 mg/l, 
ou seja, 20 vezes maior do que as condições iniciais 
de concentração do rio, que é 10 mg/l. Nas Figuras 
5 e 6 são apresentados os comportamentos do risco 
para um lançamento instantâneo a 5 km do trecho 
inicial, para diferentes tempos, e diferentes valores de 
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resistência respectivamente. Os valores das diferentes 
funções de pertinência para a variável de controle 
Resistência são A = [0,20,100] mg/l, mA (20) = 1; 
A = [0,50,100] mg/l, com mA (50) = 1 ; A = [0,80,100] 
mg/l, com mA (80) = 1.

 

 

 
 

 

Figura 4. Comportamento do risco para um lançamento 
instantâneo a 5 km, com uma função de pertinência de 
resistência A=[0,20,100] mg/l.

Na Figura 4 se ver que o perfil de concentração 
da função risco tem pico maior nas primeiras horas, 
sofrendo reduções nos tempos subsequentes de ob‑
servação. O pico do risco chega a 46%, em t igual a 
2 horas, diminuindo para 19% em 15 horas. Nota‑se 
também que a função risco sofre um processo advec‑
tivo, ou seja, a função é deslocada de acordo com a 
posição da nuvem poluente.

Já nas Figuras 5 e 6 observa‑se que o risco máximo 
varia de acordo com a função de resistência estabe‑
lecida. Por exemplo, para a função de pertinência de 
resistência, com valor central igual a 20 mg/l, o risco 
máximo, para um tempo igual a 2 horas, é de 45% 
enquanto que, para um tempo de 15 horas, o risco 
diminui para 20%. Para uma função de pertinência de 
resistência, com valor central igual a 80 mg/l, o pico 
do risco, para 2 horas, é 15% e para 15 horas, é 3%.

Nas duas simulações anteriores, também se ve‑
rifica que a determinação do padrão de qualidade 
de qualquer corpo hídrico desempenha um papel 
fundamental no processo de avaliação do risco de 
falha do sistema, para um mesmo tipo de lançamento.

A Figura 7 ilustra o comportamento temporal da 
função risco, em uma seção fixa do canal, a 10km 
da seção de origem do rio. É importante observar 
que o comportamento desta função segue a mesma 

tendência de crescimento da nuvem poluente, obser‑
vando que o pico máximo do risco chega a 20%, para 
t igual a 2 horas e 30 minutos. Depois dessa fase, a 

 

 

 
 

 
Figura 7. Comportamento da função risco em uma 
seção fixa do canal, a 10 km da origem, com uma função 
de pertinência de resistência A=[0,50,100] mg/l.

 

 

 
 

 
Figura 6. Comportamento do risco para um lançamento 
instantâneo a 5 km, para um tempo de 15horas.

 

 

 
 

 

Figura 5. Comportamento do risco para um lançamento 
instantâneo a 5 km, para um tempo de 2horas.
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função risco decresce suavemente até atingir o valor 
correspondente às condições iniciais.

Pelos resultados se pode ver que a função risco é 
dependente das variáveis de controle do escoamento, 
das condições de lançamento, e também das condi‑
ções difusivas no processo de transporte.

CONClUSÕES

Após a análise dos resultados, obtidos através 
da aplicação do programa computacional, algumas 
conclusões, relacionadas as teorias usadas no estudo, 
puderam ser formuladas. Várias simulações foram 
realizadas, para os mais diferentes cenários de rios 
naturais, considerando o lançamento de cargas po‑
luentes. Com isso, foi possível analisar os resultados 
para cada cenário simulado.

Com relação aos resultados pertinentes à Teoria 
de Risco se pode concluir que, o campo de risco, 
ao longo de um rio natural, tem uma estrutura 
de distribuição semelhante ao comportamento da 
concentração. Este fato permite concluir que o risco 

é um funcional e tem como variáveis de controle 
funções relacionadas com a hidrodinâmica e com os 
processos de transporte.

Na aplicação do modelo, considerando lançamentos 
em rios, cujos parâmetros são conhecidos, os resultados 
permitem chegar a algumas conclusões importantes. 
Pode‑se ver que, por exemplo, rios com maiores vazões 
produzem campos de risco menores, enquanto que, 
para alguns rios estudados, cujo lançamento é o mesmo, 
e que tem valores menores de vazão, o campo de risco 
chegou próximo ao seu estado de saturação. Entende‑se, 
portanto, que nas questões de controle da conservação 
hidroambiental, os aspectos hidráulicos e hidrológicos 
desempenham papéis fundamentais.

Finalmente, uma análise global da metodologia 
apresentada permite verificar a grande versatilidade 
da Teoria Fuzzy, não somente na avaliação de risco 
mas também no cálculo de campo de concentrações 
provenientes de modelos matemáticos fuzzy. E, por 
fim, é possível fazer uma análise de risco com um res‑
trito banco de dados, já que a eficiência desta técnica 
é tão boa quanto a de outras técnicas que demandam 
grandes quantidades de dados.
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